
R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

PRIMĂRIA CORNEȘTI 

P R I M A R 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Nr.18 din 07.03.2023  

privind apartenența   drumului de exploatare 307 –tronson 2  la domeniul public al comunei  

Cornești județul Dâmbovița   

 

        Primarul comunei Cornești, județul Dâmbovița. 

        Analizând temeiurile juridice : 

       -     prevederile art.120, art.121 alin.(1)-(2) , art 136 alin.(1)-(2) si 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.863 lit.f), art.859 alin.(2), art. 874, art.876 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil ,republicată cu modificările si completările ulterioare; 
        - prevederile art.286 alin.(1) și alin.(4), art.287 alin.b), art.289 alin.(3)-alin.(9) și art.607  din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare; 

        - prevederile Hotărârea 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.27 la Hotărârea 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; 

         - hotărârea consiliului local nr. 24/20.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Consiliului local al comunei Cornesti; 

          - prevederile art.20 alin.(1) lit.e) coroborat cu art.23 alin.(2), lit.d) -lit.h) din legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, 

         - hotărârea consiliului local nr. 51/30.10.2019 privind atribuirea de denumiri străzilor de pe  

teritoriul administrativ al comunei Corneşti şi aprobarea Nomenclatorului stradal  ; 

         - prevederile art.5 alin.(1) din  Legea nr.7/1996 legea cadastrului și a publicitătii imobiliare, cu 

modificările și  completările ulterioare; 

         - prevederile art.8 alin.(1) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată cu modificările și  completările ulterioare; 

          - prevederile art.2 lit.a) din Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

comunei Cornești județul Dâmbovița ;  

                 - 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. 1- 2, art. 4 – 7 alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art.5 lit.cc) ,art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), alin. (6) lit.a),  raportat la art. 155 

alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit. d) , art.140, 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 Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

           Ținând cont de : 

- Planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor intocmite de SC TOPOCUBE SRL ;  

         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.Apartenența la domeniului public al comunei Cornești, judeţul Dâmboviţa  a drumului 

de exploatare nr.307 tronson 2 ,conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de 

hotărâre.         

            Art.2. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornești, judeţul 

Dâmboviţa se va completa corespunzător. 

           Art.3.Hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

           Art.4. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentele din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornești. 

            Art.5. 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 07.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

                                                                                                                                          ANEXĂ 

                                                                                      la proiectul de hotărâre nr. 17 din 07.03.2023  

 

 

 

Nr. 

Crt. 

               

Denumirea   bunului  

 

Elemente de  

Identificare conform măsurătorilor 

cadastrale 

0         1             2 

1. Drum de exploatare 307 tronson 2 Drum de pământ 

Suprafață intravilan =  344 mp 

Suprafata extravilan = 3287  mp 

Lungime totală =  636,33 m.l 

vecinătăți : 

la E.- IE 70747; 

la N.-tronson 1, D.E 307, IE 75991, proprietăți 

particulare, IE 74803, IE 72367, IE72346; 

la V.- D.C 34 B(str.Mălinului) 

la S.- proprietăți particulare. 

 

 

 

                      INIȚIATOR,                                                       

                   Radu STANCU                                    

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                                     Nr.2976 din 07.03.2023  

COMUNA CORNEȘTI 

P R I M A R 

 

 

REFERAT DE   APROBARE 

  

La proiectul de hotărâre privind apartenența   drumului de exploatare 307 –tronson 2  la domeniul 

public al comunei  Cornești județul Dâmbovița   

 

 

 

           Am inițiat proiectul de hotărâre având în vedere că în hotărârea consiliului local nr. 

24/20.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Consiliului local al comunei Cornesti și atestat în anexa nr. 27 la Hotărârea 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  , drumul 

307 a fost  înregistrat doar pațial respectiv 450 m.l, restul de înregistrat fiind de 636,33 ml. 

 

Temeiurile juridice sunt: 

       -     prevederile art.120, art.121 alin.(1)-(2) , art 136 alin.(1)-(2) si 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.863 lit.f), art.859 alin.(2), art. 874, art.876 din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil ,republicată cu modificările si completările ulterioare; 
        - prevederile art.286 alin.(1) și alin.(4), art.287 alin.b), art.289 alin.(3)-alin.(9) și art.607  din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare; 

        - 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.27 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; 

         - hotărârea consiliului local nr. 24/20.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Consiliului local al comunei Cornesti; 

          - prevederile art.20 alin.(1) lit.e) coroborat cu art.23 alin.(2), lit.d) -lit.h) din legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, 

         - prevederile art.5 alin.(1) din  Legea nr.7/1996 legea cadastrului și a publicitătii imobiliare, cu 

modificările și  completările ulterioare; 

         - prevederile art.8 alin.(1) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată cu modificările și  completările ulterioare; 

          - prevederile art.2 lit.a) din Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

                 - 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. 1- 2, art. 4 – 7 alin.(13)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

         - prevederile art.5 lit.cc) ,art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), alin. (6) lit.a),  raportat la art. 155 

alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit. d) , art.140, 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 Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

           De asemenea subliniez faptul ca dupa obtinerea Cartii funciare se impune întocmirea 

documentației necesare în vederea alipirii cu tronsonul 1 și modificarea  în Inventarul bunurilor care 

apartin domeniului public al comunei. 

            Subliniez faptul ca aceasta atestare ne este imperios necesara la derularea proiectelor pentru 

infrastructura locala, astfel vă propun adoptarea proiectului de hotarâre în forma inițiată care 

îndeplinește condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate. 

     PRIMAR, 

 Radu STANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


