
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL Domneşti nr. 84/07.08.2020 privind preluarea și cuprinderea în inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Domnești județul Ilfov a terenului intravilan 

în suprafață de 3061 mp, tarla 33, parcela 1520 (Sos. Al. I. Cuza nr. 81)

Având în vedere:
 Referatul de aprobare al Primarului Comunei Domneşti;
 Raportul Comp. de resort;
 Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești;
 HCL Domneşti nr. 84/07.08.2020.

În conformitate cu prevederile:
 art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (1), art. 136 alin. (8), art. 139 si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se modifică Art. 1 la HCL Domneşti nr. 84/07.08.2020 și va avea următorul cuprins:
„Art.1  (1) Se aprobă preluarea și cuprinderea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Domnești județul Ilfov a terenului intravilan în suprafață de 2746 mp, tarla 33, parcela 1520
(Sos. Al. I. Cuza nr. 81), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Domnești, se modifică și se
completează cu bunurile prevăzute la alin. (1).”

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL Domneşti nr. 84/2020 sunt și rămân în vigoare.

Art.3 Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată  instituțiilor  abilitate  si  persoanelor  interesate,  prin  grija
secretarului general al comunei in termenul prevăzut de lege.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian

                                                                                                           Avizat pentru legalitate,
                                                                                                        /Secretar general comună,  
                                                                                                         Cojocaru Bogdan Marius



ROMÂNIA
PRIMARIA COMUNA DOMNEŞTI

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea HCL Domneşti nr. 84/07.08.2020 privind preluarea și cuprinderea în inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Domnești județul Ilfov a terenului intravilan 

în suprafață de 3061 mp, tarla 33, parcela 1520 (Sos. Al. I. Cuza nr. 81)

Având în vedere:
 Raportul Comp. de resort;
 HCL Domneşti nr. 84/07.08.2020.

În conformitate cu prevederile:
 art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

si în temeiul art. 129 alin. (1), art. 136 alin. (8), art. 139 si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

supun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local Domnești, 
următorul proiect de hotărâre:

1.  Se modifică Art. 1 la HCL Domneşti nr. 84/07.08.2020 și va avea următorul cuprins:
„Art.1  (1) Se aprobă preluarea și cuprinderea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Domnești județul Ilfov a terenului intravilan în suprafață de 2746 mp, tarla 33, parcela 1520
(Sos. Al. I. Cuza nr. 81), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Domnești, se modifică și se
completează cu bunurile prevăzute la alin. (1).”

2. Celelalte prevederi ale HCL Domneşti nr. 84/2020 sunt și rămân în vigoare.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian



ROMÂNIA
PRIMARIA COMUNA DOMNEŞTI

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57

website: primariadomnesti.ro   

RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 84/07.08.2020

Avand in vedere ca prin H.C.L. nr. 84/07.08.2020 privind preluarea și cuprinderea în inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Domnești județul Ilfov a terenului intravilan în
suprafață de  3061 mp, tarla 33, parcela 1520 (Sos. Al. I. Cuza nr. 81), Consiliul Local Domnesti a
preluat suprafata de 3061 mp,  iar in urma noilor masuratori cadastrale s-a constat ca suprafata
terenului preluat este de fapt 2746 mp.

Drept urmare se impune in regim de urgenta adoptarea unei noi hotarari pentru modificarea
HCL nr. 84/07.08.2020.

COMPARTIMENT URBANISM,
AMENAJARE TERITORIALA SI CADASTRU

INSP. PR. CATUTA ECATERINA LILIANA


