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Comuna Domnesti, Judetul Ilfov 

 

Domnești (România) 

Poziția geografică 

Coordonate: 44°24′1.5″N 
25°54′55.1″E44°24′1.5″N 

25°54′55.1″E 

Așezare 

Comuna se află în sud-vestul județului, la vest de București, pe malurile 
râurilor Ciorogârla și Sabar, și pe malul stâng al Argeșului. Este străbătută de 
șoseaua județeană DJ602, care duce spre est în București (zona Prelungirea 
Ghencea) și spre nord-est către Ciorogârla și mai departe în județul 
Giurgiu la Joița și Săbăreni, revenind apoi în Ilfov la Chitila (unde se intersectează 
cu DN7) și la Buftea (unde se termină în DN1A).  

La Domnești, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ401A, care duce 
spre nord-vest la Bolintin-Vale (județul Giurgiu) și spre sud-est 
la Clinceni, Bragadiru (unde se intersectează cu DN6), Măgurele, Jilava (unde se 
intersectează cu DN5) și Vidra. DJ602 se intersectează la limita dintre comună și 
municipiul București cu șoseaua de centură a Bucureștiului. 

Prin comună trece calea ferată București-Videle, pe care este deservită de halta 
Domneștii de Sus. 

Suprafața totală a Comunei Domnești este de aproximativ 3741,67 h, din care 
2634,88 ha intravilan și 1106,79 ha extravilan și are o populație de 8682 locuitori. 

Comuna Domnești se învecinează cu:  

� Nord: Comuna Corogârla 
� Sud: Comuna Clinceni 



2 

 

� Est: Municipiul Bucuresti 
� Vest: Comuna Buturugeni 

Demografie 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Domnești se ridică la 
8.682 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se 
înregistraseră 6.327 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (91,72%), cu 
o minoritate de romi (2%). Pentru 6,06% din populație, apartenența etnică nu este 
cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 
sunt ortodocși (91,71%). Pentru 6,1% din populație, nu este cunoscută apartenența 
confesională.  

Politică și administrație 

Comuna Domnești este administrată de un primar și un consiliu local compus din 
15 consilieri. Primarul, Ioan-Adrian Ghiță, de la Partidul Național Liberal, a fost 
ales în 2016.  

 

Activităţi economice 
 

Economia comunei s-a bazat de-a lungul timpului pe creșterea 

animalelor și agicultura, solul fiind roditor ( categoria a III-a, sol brun, teren de 

luncă și nisipos) și beneficiind deaproximativ 400 de hectare de teren 

împădurit. 
 

Acum lucrurile s-au mai schimbat și dacă industria nu a reușit să pătrundă 

decât foarte puțin- aici aflându-se numai ofabrică de materiale de construcții, 

MGA-, construcțiile imobiliare au luat o mare amploare. 
 
În această zonă în ultimii 10 ani a avut loc o adevărată explozie imobiliară. 

Principalele investiții imobiliare care se remarcă sunt Cartierul Brâncovenesc 

sau Cartierul Curtea Domnească cum mai este numit, care este cel mai mare din 

zonă cuprinzând 116 vile și cel mai generos din punct de vedere al serviciilor 

oferite. El cuprinde: grădiniță, restaurant, supermaket, cabinet medical și 

stomatologic, parc de joacă pentru copii, club, piscină interioară și exterioară, 

săli fitness, aerobic, bowling, biliard și snooker, terenuri tenis de câmp, tenis de 

masă, coafor și frizerie, precum și un parc auto propriu de transport persoane. 
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După începerea construcțiilor la acest cartier care a fost primul proiect de 

acest gen din zonă, investițiile imobiliare au curs de la sine, comuna Domnești 

devenind căutată de investitorii imobiliari datorită prețurilor foarte atractive ale 

terenurilor și poziției deosebite a comunei, pe de o parte și a investițiilor în 

infrastructura pe zonele noi ale primăriei Domnești pe de altă parte. 
 

Acum majoritatea terenurilor în Domneşti au devenit intravilan agricole 

şi în zonele cu construcţii noi s-a început amenajarea drumurilor, montarea 

stâlpilor pentru energia electrică şi aducerea reţelei de gaze. 
 

Un alt mare avantaj pe care îl are comuna Domneşti este frumuseţea 

mediului natural exemplul fiind pădurea Țegheș, mulţi investitori vizând 

terenurile din preajma acesteia ei. 
 

Un alt mare avantaj îl reprezintă şi apropierea de zona comercială din 

vestul Bucureştiului, aproximativ 2-3 km, aici aflându-se Carrefour, Bricostore, 

Metro, Praktiker, Centrul Comercial Militari, Outlet, Kika, Mobexpert, Domo, 

Hornnbach, etc. 

Teritoriul comunei este accesibil oricăror funcţiuni, dar preponderente 

vor putea fi comerțul, locuinţele, serviciile, agrementul şi turismul. 

 

 
 
 


