
 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA CORNEȘTI Nr.49 din 30.06.2021 

P R I M A R 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

  

Privind propunerea de schimbare a destinației unor imobile, clădiri și  teren aferent aparținând 

domeniului public al comunei Cornești ,din imobile cu destinație de învățământ în imobile cu 

altă  destinatie la dispoziția comunei Cornești 

 

        Primarul comunei Cornești, județul Dâmbovița. 

Având în vedere: 

- prevederile art.120, art.121 alin.(1)-(2) , art.136 alin.(1)-(2) alin.(4), din Constituția României , 

modificată și competată 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.858, art.861 alin.(3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil , 

republicată cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art.286 alin.(1) și alin.(4) , din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.112 alin.(6)  și alin.(6 1)din Legea nr. 1/2011 legea educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.8 si art.9 alin.(1) din Ordinul nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii  

de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, precum si conditiile necesare acordarii acestuia; 

- prevederile art. 3 alin. (2), art. 31, art. 40-49 și art. 80-83 din  Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, rerepublicată , cu modificările 

si completările ulterioare, 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,orașelor, 

municipiilor,județelor;   

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului 

Dâmboviţa precum şi al municipiilor ,al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa,cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- anexa nr.24 la Hotărârii Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al 

Judeţului Dâmboviţa precum şi al municipiilor, al oraşelor şi comunelor din judeţul 

Dâmboviţa,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;       

- protocolul de predare- primire înregistrat cu nr.4678/20.06.2013 la Primăria comunei Cornești 

și cu nr. 870/20.06.2013 la Școala Gimnazială Cornești; 

- adresa înregistrată cu nr. 906/09.07.2020 a Școlii Gimnaziale Cornești din care rezultă că în 

următorii 3 ani numărul copiilor din localitate este în scădere; 

- procesul verbal de predare –primire a imobilelor: clădire școală , magazie , grup sanitar și teren 

aferent în suprafață de 3432 mp din care 2187 mp  teren curți construcții înscris în CF 72960 și 

1245 mp teren curți construcții înscris în CF nr. 72959 situat în satul Postârnacu în care a  

 



 

 

 

funcționat ȘCOALA PRIMARĂ „GRIGORE STĂNESCU”POSTARNACU și în care nu se mai 

desfășoară activitate școlară din anul 2018; 

          - extrasul de CF pentru informare eliberat de OCPI Dâmbovița; 

         - prevederile art.5 lit.cc, art.129 alin.1 și 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” din Ordonanța de urgență a Guverrnului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

         În temeiul art.136  alin.1 și 2, 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, 

 

 

P R O P U N E: 

           Art.1. Schimbarea destinației unor imobile, clădiri și  teren aferent aparținând domeniului 

public al comunei Cornești ,din imobile cu destinație de învățământ în imobile cu altă  destinație 

la dispoziția comunei Cornești în vederea desfășurării de activități de administrație publică,  

astfel : 

            - clădire școală , magazie , grup sanitar și teren aferent în suprafață de 2187 mp  teren 

curți construcții înscris în CF 72960 situat în satul Postârnacu în care a funcționat ȘCOALA 

PRIMARĂ „GRIGORE STĂNESCU”POSTARNACU, în imobile la dispoziția comunei 

Cornești, pe perioadă determinată de _____ani. 

            Art.2. Schimbarea destinației imobilelor prevăzute la art.1 va intra în vigoare de la data 

emiterii avizului conform al Ministerului Educației și Cercetării. 

            Art.3. Orice prevedere contrară prezentei hotărârii își încetează aplicabilitatea. 

            Art.4. Hotărârea poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

            Art.5. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentele din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornești. 

            Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa,primarului comunei,  compartimentelor de specialitate 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” . 

 

 

 

                     INIȚIATOR,                                                             Avizat pentru legalitate 

               Radu STANCU                                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                                             

                                                                                                     Gheorghiţa STAN     

 

 

                                                                                       

CORNEŞTI 30.06.2021 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi ___.____.2021, cu un număr de _____voturi 

pentru,voturi împotrivă____,abţineri _____/____, din totalul de 15 consilieri în funcţie/prezenți. 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA CORNEȘTI 

P R I M A R 

 

REFERAT DE APROBARE  

La proiectul  de   hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unor imobile, clădiri și   

teren aferent aparținând domeniului public al comunei Cornești ,din imobile cu destinație de 

învățământ în imobile cu altă  destinație la dispoziția comunei Cornești 

 

 

 

      Proiectul  de   hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unor imobile, clădiri și   

teren aferent aparținând domeniului public al comunei Cornești, din imobile cu destinație de 

învățământ în imobile cu altă  destinație la dispoziția comunei Cornești a fost inițiat din 

următoarele considerente: 

-în imobilele aparținand ȘCOALII PRIMARE „GRIGORE STĂNESCU”POSTÂTNAC nu se 

mai desfășoară activitate școlară din anul 2018 iar conform adresei nr. 906/09.07.2020 a Școlii 

Gimnaziale Cornești în următorii 3 ani numărul copiilor din localitate este în scădere , preșcolarii 

fiind mutați la Scoala din satul Frasinu, unde există condiții optime pentru desfășurarea 

procesului de învățământ; 

- faptul că în imobilele clădiri neasigurate din punct de vedere al pazei, neîntreținute datorită 

lipsei activității, se deteriorează cu fiecare zi și nu în ultimul rând faptul că în acestea urmează să 

se desfășoare activității de administrație publică de către biroul de poliție locală și nu numai. 

Temeiurile juridice sunt : 

        - prevederile art.112, alin.(6)  din Legea nr. 1/2011 legea educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

    - prevederile art.8 si art.9,alin.(1) din Ordinul nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii  

de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, precum si conditiile necesare acordarii acestuia; 

         - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, rerepublicată, cu modificările si completările ulterioare, 

        - prevederile Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,orașelor, 

municipiilor,județelor;   

         - prevederile Hotărârii Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Dâmboviţa precum şi al municipiilor, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

         - anexa nr.24 la Hotărârii Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al 

Judeţului Dâmboviţa precum şi al municipiilor, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

In concluzie, supun spre aprobare proiectul de hotărâre menționat mai sus și propun  

adoptarea lui în forma inițăată , acesta întrunind condițiile de necesitate și oportunitate. 

 

 PRIMAR, 

 

 Radu STANCU 


