
ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL CORNEŞTI 

 

H  O T Ă R Â R E 

Nr.28 din 29 iulie 2020 

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Cornești,județul Dâmbovița 

 a terenului în suprafață de 3319 mp   

 

         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA . 

         Având în vedere : 

         -  prevederile art.120,art.121 ,alin.(1)-(2) ,  art 136 ,alin.1-2 si alin.5din Constituția 

României modificată și completată prin  legea de revizuire a Constitutiei României  nr.429/2003;     

        - prevederile art.3, art.4 din Legea nr.199/1997 pentru  ratificarea  Cartei 

europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985  ;  
        - prevederile art.7 alin.2, art. 553alin.1 și alin.4 ,art.554 - art. 557 alin. (2), și art 565,art.858, 
art. 859 alin. (2), art. 878, art.881, art. 888, art. 889, art.903,pct.3 din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil ,republicată cu modificările si completările ulterioare; 
         - prevederile art. 24 alin. (1)-(3), art. 28 alin. (6), art. 41 alin. (7 ) din Legea nr. 7/1996 a 

cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

         - prevederile Regulamentului din 9 iulie 2014 de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele 

de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul nr. 700/2014, cu modificările și completările 

ulterioare;  

         - Hotărârea Consiliului local nr. 10/28.02.2019 privind înregistrarea în domeniul privat al 

comunei Cornești  a suprafeței de 3319 mp curți-construcții situată în satul Cornești ,comuna 

Cornești, județul Dâmbovița;  

        - prevederile art.2,alin.2,art.41,art.50,art.62 din Legea nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,rerepublicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

         - prevederile art. 1-2, art.4 - 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

         - raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Bizgu Danut; 

         - prevederile art.5,lit.cc,art.129 alin.(2) lit.”c”, art.197,alin.(1)-(2) ,alin.(4)-(5),art.199 

alin.(1) și alin.(2)  art.200,art.240,alin.2 ,art 242 alin. (1) și alin. (5),art.243,alin.(1) ,lit.”a” 

,lit.”c”-”e”,art.296, alin.(2) ,alin.7 art.355,  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare. 

         - proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.7402/21.07.2020  al Primarului comunei Corneşti, 

judeţul Dâmboviţa.   

         - referatul de aprobare nr. 7403/21.07.2020  al Primarului comunei Corneşti, judeţul 

Dâmboviţa ; 

          - raportul înregistrat cu nr. 7416/22.07.2020  al  Compartimentului agricol ,fond funciar și 

cadastru ; 

          - raportul înregistrat cu nr. 7417/22.07.2020  al  Compartimentului urbanism; 

         - raportul comun înregistrat nr.7418/22.07.2020 al Biroului administrativ,patrimoniu 

protecția muncii și protecția mediului și compartimentului financiar contabilitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti; 



          - avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale consiliului local nr.1 și nr. 2 ; 

         În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit.”g”, art. 196 alin. (1) lit. ”a”din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  
          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta  hotărâre:     

                       

         Art.1.Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei 

Cornești,județul Dâmbovița a terenului în suprafață de 3319 mp înscris în CF nr.73939  

identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

         Art.2. Hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

         Art.3. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentele din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornești. 

          Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa,primarului comunei,  Oficiului de Cadastru și Publicitate 

imobiliară Dâmbovița şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe 

pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  

”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                       

                      Marin GHINEA                                              SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                               

                                                                                                Gheorghiţa  STAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 29 iulie 2020, cu un număr de  15 voturi pentru,voturi 

împotrivă - ,abţineri - , din totalul de 15 consilieri . 
 

http://www.comunacornesti.ro/

