
ROMÂNIA 

JUDEŢUL DĂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL CORNEŞTI 

 

H O T Ă R Â R E 

Nr.29 din 29 iulie 2020 

privind  însuşirea propunerii de concesionare formulată de doamna Valeria NEACȘU 

 

      Consiliul local al comunei CORNEŞTI, judeţul Dâmboviţa. 

     Având în vedere : 

- prevederile art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 136 alin. (4) din 

Constituția României, republicată, 

      - prevederile  art. 10 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

      - prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

    - 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; 

      - solicitarea înregistrată cu  nr. 5749/05.06.2020 a doamnei Valeria NEACȘU  cu domiciliul 

în satul Cătunu ,județul Dîmbovița,reprezentant al II Neacșu G.Valeria pentru concesionarea  

terenului în suprafața de 515 mp,situată în T.3,P.33, și a clădirii în suprafață de 90 mp, în 

vederea realizării de  activități comerciale; 

      - extrasul de carte funciară din data de 08.07.2020 încheierea nr. 46033 a OCPI Dâmbovița 

însoțită de planul de amplasament și delimitare a bunului imobil  ; 

      - Prevederile art. 1 alin. (2),  art. 5, lit.ee, art. 95 alin. (2) , art. 96, alin.(1) –alin.(3),art. 

98,alin.(1), art. 105 alin. (1), art. 106 alin. (1) și alin. (3), art. 108 lit. b),  art. 129 alin. (1), alin. 

(2) lit. c) coroborat cu  alin. (6) lit.a și  lit. b), art. 140, alin. (1),  art. 197 alin. (1)- (2), (4) -(5), 

art. 198, alin. (1)-(2) , art.200,art.240 ,alin. (1) ,art.243, alin.(1),lit.”a” și lit.”e”,  art. 297 ,alin. (1) 

lit. b), art. 302-331 în special art. 308 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

             - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei înregistrat cu nr.7248/15.07.2020;          

             - referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat cu nr. 

7249/15.07.2020; 

             - raportul nr.7292/16.07.2020 al Compartimentului achiziții publice din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Corneşti; 

            - raportul nr.7293/16.07.2020 al Biroului administrativ,patrimoniu protecția muncii și 

protecția mediului 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),art.196, alin.(1), lit.”a”  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară; 

 

               CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre : 

 
             Art.1.(1) Se însuşește propunerea de concesionare formulată de doamna Valeria 

NEACȘU  pentru imobilele : 

                   - teren în suprafața de 515 mp,situată în T.3,P.33,și 

                       - clădire în suprafață de 90 mp , în vederea realizării de activități comerciale . 



 

 

 

                  (2) Terenul prevăzut art.1 are coordonatele prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din presenta hotărâre. 

                  (3) Imobilele prevăzute la art.1(1) care fac obiectul intenției de concesionare sunt 

proprietate publică a comunei Cornești înscrise în cartea funciară nr.73951 și 73951- C1.  

   Art.2.(1) În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri , se elaborează studiul de 

oportunitate pe baza căruia se elaborează Caietul de sarcini , respectiv documentația de atribuire 

prin grija consilierului cu achizițiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Cornești,care se va supune aprobării Cosniliului Local Cornești. 

             (2) Deasemenea ,la data adoptării hotărârii se constituie Comisia de evaluare .        

   Art.3.- În scopul materializării prezentei hotărâri, se autorizează primarul în a emite orice 

acord, aviz sau autorizație, după caz, prevăzute de lege ca atribuție a Consiliului local, precum și 

în a stabili orice măsură va crede de cuviință cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.         

         Art.4. - Cheltuielile ocazionate de obţinerea avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor, după 

caz, precum şi de contractare a unor servicii, se suportă din bugetul local al comunei Cornești. 

         Art 5.- Art.1 produce efecte juridice, după aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite 

potrivit art. 2.  

        Art.6.- Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se însărcinează primarul comunei prin  

compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornești. 

        Art.7.- Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa,primarului comunei, 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 PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

     Marin GHINEA                                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                       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 . 
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