
 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

         CORNEŞTI  

HOTĂRÂRE      

 Nr.42 din 15.12.2022                                      

privind înregistrarea în  inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat  al comunei  Corneşti 

judeţul Dâmboviţa a suprafeței de 12,7608 ha având categoria de folosință pășune 

 

         Consiliul Local CORNEŞTI al comunei Corneşti, judetul Dâmboviţa. 

         Având în vedere:    

- Prevederile art. 15 alin. (2), art.120 alin. (1) alin.(2), şi art. 136 alin. (1) și alin.(6)din Constituţia 

României, republicată; 

- Prevederile art. 4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locate, adoptată la 

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

- Prevederile art.5 lit.cc, art. 129 alin. (2) lit.”d” alin.(5) lit”c” coroborat cu  art. 155 alin.(1) lit.”d 

”și alin.(5) lit.”d”, art. 140 alin. (1), art.197 alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200, 

art.240 alin. (1) art.243 alin.(1) lit.”a” și lit.”e”, art.354, art.355, art.357 din Ordonanţa de urgenţă a 

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

- Prevederile art.4, art.5 alin.(1)  și art.6 alin.(1) din  Hotărârea Guvernului  nr. 392/2020 

privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor; 

- Prevederile art.7 alin.(2), art.553, art.556-557, art.888 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Planul de amplasament şi delimitare al corpului de proprietate întocmite de SC.Horia SRL 

Târgovişte; 

- hotărârea consiliului local nr. 9/28.02.2018 privind luare la cunoştiinţă  şi  însuşirea măsurătorilor 

cadastrale pentru bunuri din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al 

comunei  Corneşti, judeţul Dâmboviţa; 

- Incheierea de respingere nr.23440 a OCPI Dâmbovița dosar nr. 23440/22.03.2018; 

- prevederile art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art. 43 alin. (4), art.80-83 din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1-2, art.4-7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- referatul întocmit de Compartimentul agricol fond funciar și cadastru și compartimentul 

patrimoniu administrativ protectia muncii și protectia mediului din care rezultă că suprafața de 

12,7608 ha nu figurează înregistrată in inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  sau 

privat al comunei; 

- procesul verbal al Comisiei speciale de inventariere a  domeniului public și privat al comunei 

Cornești județul Dâmbovița ;  

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Corneşti înregistrat cu nr. 55/28.11.2022; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Cornești înregistrat cu nr.14785 din 28.11.2022; 

- raportul de specialitate comun al Compartimentului agricol, fond funciar și cadastru și 

Compartimentul patrimoniu administrativ protecția muncii și protecția mediului  înregistrat cu nr. 

14909/29.11.2022 ; 

-avizele consultative ale comisiilor de specialitate al Cosniliului local ; 

           În temeiul art.136 alin.(1) –(2), art.139 alin.(3)lit.”g”, art.196 alin.(1) lit.”a”  din Ordonanţa 

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

 

              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre :     

   

           Art.1.Se aprobă înregistrarea în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat al 

comunei a suprafeței de 12,7608 ha  având categoria de păşune situată în extravilanul satului 

Ungureni, comuna Cornești T.43 parcela 308/2, conform Planului de amplasament şi delimitare al 

corpului de proprietate  care face parte integrantă din prezenta.       
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           Art.2. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Corneşti judeţul 

Dâmboviţa va fi completat corespunzător . 

           Art.3. Hotărârea poate fi contestată conform prevederilor Legii nr.554/20204 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

            Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se împuternicește primarul comunei Cornești  

județul Dâmbovița, domnul Radu STANCU. 

            Art.5. Prezenta hotărâre 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” , și va fi comunicată de către secretarul general al comunei 

Corneşti Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa și primarului comunei. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                     

  Constantin-Adrian ION                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                    Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 

42/15.12.20221 

Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnatura 

persoanei 

responsabile sa 

efectueze procedura 

                                                          1                    2                 3 

Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate x simpla  □ absoluta  □ 

calificata2 
15.12.2022   

Comunicarea catre primar2) .../.../............   

Comunicarea catre prefectul judetului3) .../.../............   

Aducerea la cunostinta publica4)+5) .../.../............   

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz .../.../............   
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