
R O M Â N I A                                                        

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

C O R N E Ş T I                                          HOTĂRÂRE  

        NR. 47 din 15.12.2022 

privind  constituirea unui drept real de folosință asupra unui teren în suprafața de 2400 mp  

având categoria de folosintă pășune situată în extrvilanul satului Ibrianu comuna Cornești , 

județul Dâmbovița aparținând domeniului public al comunei Cornești, în vederea dării în 

folosința gratuită a acestuia  către Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național 

Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor în vederea amplasării unui Punct de lansare rachete 

antigrindină 

 

            CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEȘTI,JUDEȚUL DÂMBOVIȚA. 

 Având în vedere : 

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

Constituția României, modificată și completată prin  legea de revizuire a Constituției 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.20 alin.(1) lit.”e” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.7 alin.2, art. 551 pct.9 și pct.6, art.552, art.554,art.755-756, art.858, art.861, 

art.866, art.874-875 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.5 lit.cc, art.108  lit.”d”, art 129, alin.2 lit.”c” alin (6), lit.” b”, 

art. 140 alin. (1),  art.197 alin.(1) alin.(2) alin.(4)-(5), art.199 alin.1-2, art.240 alin. (1), art.243 

alin.(1) lit.”a” și lit.”e” și art.349- art.353  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ ,cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art.5 alin.(3) lit.”a” Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 din privind  

organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art. 1  și art.98 din  legea nr. 173/2008  privind intervețiile active în atmosfera ;   

        - prevederile art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art.80-83 din Legea nr.24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;  

- prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională cu  

modificările şi completările ulterioare; 

- adresa nr.5968 /08.09.2022 a  Autorității  pentru Administrarea Sistemului Național 

Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor prin care solicită acordarea unei suprafețe de teren în 

vederea amplasării unui punct de  lansare al rachetelor grindină care face parte din Sistemului 

Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, ca parte componentă a grupului de 

combatere a căderilor de grindină; 

- adresa nr.8145/28.11.2022 a  Autorității  pentru Administrarea Sistemului Național 

Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor prin care solicită urgentarea proceduri in vederea 

punerii la dispoziție în regim de folosință gratuită a terenului solicitat; 

- actul de  dezlipire autentificat cu nr. 2637/07.12.2022 eliberat de B.N.P DRĂGAN EDUARD-

SORIN-SEBASTIAN; 

-extrasul de carte funciară din data de 08.12.2022 eliberat de OCPI Dâmbovița;  

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.61 din 14.12.2022 inițiat de primarul comunei Cornești; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat cu nr.15421/14.12.2022; 

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

Compartimentul patrimoniu administrativ protecția muncii și protecția mediului  înregistrat cu 

nr.15423/14.12.2022;                     

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cornești; 

 



          În temeiul art.136,  art.139  alin.(1) şi alin.(3) lit.” a”, coroborat cu art.196 alin.(1) lit.”a” 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

            

            CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI adoptă prezenta hotărâre:      

              

            Art.l. Se aprobă constituirea unui drept real de folosință asupra unui teren în suprafața de  

2400 mp pășune situată în extravilanul  satului Ibrianu, comuna Cornești, județul Dâmbovița, 

aparținând domeniului public al comunei Cornești având numărul cadastral 75968 , în vederea 

dării în folosința gratuită a acesteia către Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național 

Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor în vederea amplasării unui punct de lansare rachete 

antigrindină. 

                Art.2. Dreptul real de folosință către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin 

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de creștere a precipitațiilor, 

se constituie pe durata existenței și menținerii destinației punctului de lansare al rachetelor 

antigrindină, durată care va fi prevăzută în contractul de comodat care se va încheia, conform 

Anexei nr.1, parte integrantă din prezentă. 

                Art.3. Pe suprafața de 440 mp din lotul cu numărul cadastral 75967 se acordă un drept 

de acces  în favoarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de 

creștere a Precipitațiilor pe durata existenței și menținerii destinației punctului de lansare al 

rachetelor antigrindină conform anexei nr.2 parte integrantă din prezentă.  

                Art.4.Scoaterea temporară din circuitul agricol a terenului prevăzut la art.1 pentru 

amplasarea unui punct de lansare rachete antigrindină se face prin decizia  directorului Direcției 

pentru agricultură județeană Dâmbovița. 

                Art.5. Se împuternicește primarul comunei Cornești, județul Dâmbovița domnul Radu 

STANCU să semneze Contractul de comodat. 

                 Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se împuternicește primarul comunei 

Cornești  județul Dâmbovița, domnul Radu STANCU. 

                 Art.7. 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,  primarului comunei și  

Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de creștere a Precipitațiilor. 

  PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNAZĂ 

    Constantin-Adrian ION                                                       SECRETARUL GENERAL, 

                                                                                                         Gheorghiţa STAN          

                        

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.47/ 

15.12.20221 

Nr. 

crt. 
Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnatura 

persoanei 

responsabile sa 
efectueze procedura 

0                                                            1                     2                 3 

1 
Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla  □ 

absoluta  □ calificata2 
             15.12.2022   

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

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

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

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

6 
Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), 
dupa caz 

.../.../............   

 

http://www.comunacornesti.ro/

