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PROIECT DE HOTARARE

privind actualizarea Regulamentului privind lucrările tehnico-edilitare care se execută 
pe domeniul public sau privat al Comunei Domnești, jud. Ilfov

Consiliul Local al Comunei Domnești, întrunit in ședință de lucru

Având în vedere:
 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Domnești;
 Raportul  de  specialitate  comun al  Compartimentului  Urbanism,  Amenajare  Teritorială  si

Cadastru,  respectiv  Compartimentul  Financiar-Contabil  și  Compartimentul  Administrarea
Domeniului Public și Privat;

 Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnesti.

În conformitate cu prevederile:

 Legii nr. 193 din 28 octombrie 2019, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările
ulterioare; 

 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 OG nr.  43/1997 privind  regimul drumurilor,  republicată,  cu  modificările  și  completările

ulteriare; 
 OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,  cu modificările și completările

ulterioare; 
 Legii  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii,  republicată,  cu

modificările și completările ulterioare; 
 Legii nr. 123/2012 – legea energiei electrice și a gazelor naturale.

Ţinând cont de prevederile:

 art.  129 alin.  (1), alin.  (2) lit.  c),  art.  286 alin. (1) si (4), cat  si art.  288 alin.  (1)-(2)  din
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 pct.  VI  din  HG  nr.  548/1999  privind  aprobarea  Normelor  Tehnice  pentru  întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și
județelor;

 art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative-republicată,

În temeiul art. 136 alin. (8), art. 139 alin. (1), (3) lit. g), art. 140 si art. 196 alin. (1) lit. a)  din
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,



HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea Regulamentului privind lucrările tehnico-edilitare care se execută
pe domeniul public sau privat al Comunei Domnești jud. Ilfov, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 La  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  hotărâri,  orice  prevedere  contrară  acesteia  își
încetează aplicabilitatea.

Art.3 Primarul  Comunei  Domneşti,  prin  aparatul  de  specialitate,  vor  aduce  la  îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art.4  Comunicarea  catre  institutiile  abilitate  și  aducerea  la  cunoștință  publică,  se  vor  face
conform competențelor prin grija secretarului general al comunei Domnești în termenul prevăzut
de lege.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian 

                                    Vizat pentru legalitate,
                                                                                                            /Secretar general al comunei  

                                                                                                                   Cojocaru Bogdan Marius
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Referatul de aprobare al Primarului

privind actualizarea Regulamentului privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe

domeniul public sau privat al Comunei Domnești, jud. Ilfov

In temeiul prevederilor art. 155, alin (1) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind

Codul  Administrativ,  imi  exprim initiativa  de  promovare  a  unui  proiect  de  hotarare  privind

actualizarea  Regulamentului  privind  lucrările  tehnico-edilitare  care  se  execută  pe  domeniul

public sau privat al Comunei Domnești, jud. Ilfov.

Avand  in  vedere  ca  pe  raza  Comunei  Domnesti,  se  executa  lucrari  tehnico-edilitare,

reparatii si interventii de urgenta la retelele tehnico-edilitare de pe domeniul public si privat si ca

s-au  constatat  abateri  de  la  metodologia  de  spargere  si  refacere  a  infrastructurii,  de  catre

beneficiarii lucrarilor de spargere de pe domeniul public si privat, ceea ce a dus la lucrari de

refacere  superficiale  si  deteriorarea  acestora  dupa  o  perioada  scurta  de  timp,  se  impune

modificarea si  completarea prevederilor metodologiei  de refacere a infrastructurii  domeniului

public si privat al Comunei Domnesti, Judetul Ilfov.

In  acelasi  context  se  impune  completarea  reglementarilor  cu  privire  la  stabilirea  si

sanctionarea beneficiarilor si executantilor lucrarilor aferente retelelor tehnico edilitare, care nu

respecta conditiile impuse in avizele si acordurile obtinute, cat si a celor care executa lucrari pe

domeniul public/privat al municipiului, fara autorizarea acestora.

Tinand cont de cele aratate mai sus, supun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local

proiectul de hotarare in forma prezentata.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian 
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Raport de specialitate

 la proiectul de hotarare   privind actualizarea Regulamentului privind lucrările tehnico-  

edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al Comunei Domnești, jud. Ilfov

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului Comunei Domnesti privind initiativa

de promovare a unui proiect de hotarare privind elaborarea unui nou regulament privind lucrările

tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al Comunei Domnești, jud. Ilfov,

Tinand cont de faptul ca pe raza Comunei Domnesti, se executa lucrari tehnico-edilitare,

reparatii si interventii de urgenta la retelele tehnico-edilitare de pe domeniul public si privat si ca

s-au  constatat  abateri  de  la  metodologia  de  spargere  si  refacere  a  infrastructurii,  de  catre

beneficiarii lucrarilor de spargere de pe domeniul public si privat, ceea ce a dus la lucrari de

refacere  superficiale  si  deteriorarea  acestora  dupa  o  perioada  scurta  de  timp,  se  impune

modificarea si  completarea prevederilor metodologiei  de refacere a infrastructurii  domeniului

public si privat al Comunei Domnesti.

In  acelasi  context  se  impune  completarea  reglementarilor  cu  privire  la  stabilirea  si

sanctionarea beneficiarilor si executantilor lucrarilor aferente retelelor tehnico edilitare, care nu

respecta conditiile impuse in avizele si acordurile obtinute, cat si a celor care executa lucrari pe

domeniul public/privat al municipiului, fara autorizarea acestora.

Luand in considerare cele mentionate, propunem spre dezbatere si aprobare Consiliului

Local Domnesti, proiectul de hotarare privind privind modificarea și aprobarea Regulamentului

privind  lucrările  tehnico-edilitare  care  se  execută  pe domeniul  public  sau privat  al  Comunei

Domnești, jud. Ilfov

Compartimentele de resort,


