
CONSILIUL LOCAL  
 

 
HOTĂRÂRE 

cu privire la completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat  
al comunei Cornu, judeţul Prahova  

 
           În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         având în vedere prevederile: 
a) art.36 alin(1), alin.(2) lit.”c”, ale art.119-123, precum şi ale art.63, alin.(1), lit.”b” şi alin.”5”, 
lit.”d” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
b) art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile de proprietate publică, modificată şi completată 
prin Legea nr.71/2011, pentru punerea în aplicare a legii nr.287/2009 privind Codul civil; 
c) art.859(2), 876, 1650, 1657, 1662 şi 1666 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.5433/19.06.2014; 
b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, 
înregistrat sub nr. 5434/19.06.2014; 
c)raportul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local; 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 
               Art.1.- (1) Se aprobă includerea în domeniul privat al comunei Cornu a terenului în 
suprafaţă de 1579 m.p. situat în comuna Cornu, satul Cornu de Jos, strada Stadionului, f.n., Tarla 
23, parcele A1490 şi Cs1491, identificat conform planului de amplasament, Anexă ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
                           (2) În inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat, acest teren va figura 
înscris la Secţiunea a) „Terenuri” care se completează cu o nouă poziţie, poziţia nr. 24.  

         (3) Cheltuielile privind înscrierea imobilelor în cartea funciară a comunei Cornu 
vor fi suportate de la bugetul local. 
 

Art.2. - Secretarul comunei CORNU comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Nicolae IONESCU 
 
                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI , 

                                                                                                                     Daniela IANCU 
Cornu, 26 iunie 2015 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR                                                                                                        Nr. 5433/19.06.2014 
 

REFERAT DE APROBARE 
cu privire la completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat 

al comunei Cornu, judeţul Prahova  
 

Atribuţiile privind administrarea domeniului public şi privat sunt partajate între primar şi 
consiliul local. Astfel, potrivit art 63 alin.(5), lit.d, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare una din atribuţiile 
primarului este de a lua măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi 
controlului efectuării serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniul 
public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale. Conform art.36 alin.1 litera c, şi Consiliul 
local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei iar conform 
art.119-123, constituie patrimoniu al unităţii administrativ-teritoriale bunurile mobile şi imobile 
care aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, domeniului privat al 
acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.  

Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi 
imobile, altele decât cele aparţinând domeniului public, intrate în proprietatea acestora prin 
modalitatile prevăzute de lege. Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozitiilor 
de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel.  

În temeiul prevederilor legale enumerate mai sus, propun includerea în domeniul privat al 
comunei Cornu a următorului bun imobil: 
            - Teren intravilan în suprafaţă de 1579 m.p. Situat în comuna Cornu, sat Cornu de Jos, 
str. Stadionului, f.n. Tarla 23, parcelele A1490, Cs1491, lângă stadionul de fotbal. 

Menţionez că acest teren a fost identificat cu ocazia măsurătorilor efectuate în vederea 
înscrierii în cartea funciară a stadionului de fotbal.  

Pentru a se putea înscrie  acest imobil în cartea funciară a comunei Cornu, este necesară 
inventarierea şi includerea în domeniul privat, prin hotărâre de consiliu local. 

 
PRIMAR, 

Cornel NANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMARIA COMUNEI CORNU 
Direcţia pentru monitorizarea procedurilor administrative 
Serviciul administraţie publică locală 
                                                                                                                      Nr. 5434/19.06.2014 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre cu cu privire la completarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al comunei Cornu, judeţul Prahova  

 
              

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Nanu Cornel, primarul comunei Cornu, 

am constatat că acesta a fost elaborat în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare : 

a) art.36 alin(1), alin.(2) lit.”c”, ale art.119-123, precum şi ale art.63, alin.(1), lit.”b” şi alin.”5”, 

lit.”d” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

b) art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile de proprietate publică, modificată şi completată 

prin Legea nr.71/2011, pentru punerea în aplicare a legii nr.287/2009 privind Codul civil; 

c) art.859(2), 876, 1650, 1657, 1662 şi 1666 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

              Proiectul de hotărâre a fost iniţiat pentru a se completa inventarul patrimoniului privat al 

comunei Cornu cu un bun imobile - teren intravilan în suprafaţă de 1579 m.p. Situat în comuna 

Cornu, sat Cornu de Jos, str. Stadionului, f.n. Tarla 23, parcelele A1490, Cs1491, lângă stadionul 

de fotbal. 

Imobilul teren este identificat conform Planului de amplasament şi delimitare a corpului 

de proprietate elaborat de PFA Burloiu Gh. Andrei, anexă la proiectul de hotărâre.  

În raport cu cele expuse mai sus, considerăm că nu sunt impedimente de ordin legal în 

ceea ce priveşte includerea în inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei 

Cornu. Proiectul de hotărâre iniţiat este necesar şi oportun şi îndeplineşte cerinţele prevăzute de 

lege pentru a fi înaintat spre analiză consiliului local. 

 
 

Director Executiv,                                        Şef serviciu, 
       Daniela CHIŢU                                   Denisa DĂNCESCU 

 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
Secretar  
 

A V I Z 
 
 
             Secretarul comunei Cornu; 
 

Analizând  proiectul de hotărâre cu privire la completarea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului privat al comunei Cornu, judeţul Prahova,  

 
Având în vedere prevederile: 

 art.36 alin(1), alin.(2) lit.”c”, ale art.119-123, precum şi ale art.63, alin.(1), lit.”b” şi alin.”5”, 
lit.”d” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile de proprietate publică, modificată şi 
completată prin Legea nr.71/2011, pentru punerea în aplicare a legii nr.287/2009 privind 
Codul civil; 

 art.859(2), 876, 1650, 1657, 1662 şi 1666 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
  
       În temeiul art. 117, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare,  
 

   
AVIZEZ FAVORABIL  

 
prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului 

consiliului local. 
 

                                         Secretarul comunei Cornu, 
                                  Daniela IANCU 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ROMÂNIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
Comisia nr.3 –domeniile administraţie publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 
şi liniştii publice, administrarea domeniului public şi privat al comunei, relaţii cu cetăţenii 
 
 
 

R A P O R T 
 
            Comisia nr.3 –domeniile administraţie publică locală, juridică, disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, administrarea domeniului public şi privat al comunei, relaţii cu cetăţenii 
 

Analizând  proiectul de hotărâre cu privire la completarea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului privat al comunei Cornu, judeţul Prahova,  

 
Având în vedere prevederile: 

 art.36 alin(1), alin.(2) lit.”c”, ale art.119-123, precum şi ale art.63, alin.(1), lit.”b” şi alin.”5”, 
lit.”d” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile de proprietate publică, modificată şi 
completată prin Legea nr.71/2011, pentru punerea în aplicare a legii nr.287/2009 privind 
Codul civil; 

 art.859(2), 876, 1650, 1657, 1662 şi 1666 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
            În temeiul art. 44, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 

  
 AVIZEAZĂ FAVORABIL  

 
Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului 
local. 
 
 

Preşedinte,                                                   Secretar, 
Marius IANCU                                      Angelica IONESCU 
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