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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public  
al comunei Cornu, judeţul Prahova 

 
           În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.10, art.21 alin.(1) art.36 alin(1), alin.(2) lit.”c”, art.119, art.120 alin(1), corroborate cu cele 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.7 alin.(2) Codul Civil al României, adoptat prin din Legea nr. 287/2009, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
c) art.3 alin.(4) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
d) Hotărârii de Guvern  nr.548/1999, cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
 analizând conţinutul: 
-Hotărârii Consiliului Local nr. 23/14.09.1999 privind însuşirea “Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Cornu” şi al Hotărârii Consiliului Local nr. 5/3.03.2009  privind 
modificarea şi completarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornu”; 
             luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.8543/15.11.2017; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr.8544/15.11.2017; 
c) raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 
 

                   Art.1.- Se aprobă modificarea  “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Cornu”,  astfel : la Secţiunea I „Bunuri imobile”, lit. a – „ Drumuri comunale, vicinale, 
străzile cu trotuarele aferente, pasajele, podurile, podeţele, precum şi zonele de protecţie a acestora”   
poziţia nr.1, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins : „Lungime totală : 22,90 km; 
Suprafaţa= 125.950 mp, din care: Betonate – 3,10 km: str.Petrolistului: L=0,6 km, l=5,5 m, S=3300 mp, 
str. Malul Vadului: L=1,6 km, l=5,5 m, S=8800 mp, str. Independenţei : L=0,6 km, l=5,5 m, S=3300 mp, 
str. Gorunului : L=0,3 km, l= 5,5 m, S=1650 mp; Asfaltate – 14,71 km: B-dul Eroilor : L=0,4 km, l=5,5 
m, S=2200 mp, str. Mihai Eminescu: L=0,13 km, l=5,5 m, S=715 m, str.Provinceanu : L=1,3 km, l=5,5 
m, S=7150 mp, str.Florilor :L=0,7 km,l=5,5 m, S=3850 mp, str.Grădiniţei: L=1,1 km, l=5,5 m, S= 6050 
mp, str. Primăverii:L=1,42 km,l=5,5 m, S=7810 mp, str.Marin Preda: L=1,3 km, l=5,5 m, S=7150 mp, 
str.prof. Cristea Stănescu:  L=0,5 km, l=5,5 m, S= 2750 mp, str.ing. Ion Nistorică: L=0,6 km, l=5,5 m, 
S=3300 mp, str.Nouă: L=0,7 km, l=5,5 m, S=3850 mp, str.Liliacului : L=0,45 km,l=5,5 m, S=2475 mp, 
str.Lacului : L=0,5 km, l=5,5 m, S=2750 mp, str.Paris :L=0,2 km, l=5,5 m, S=1100 mp, str.Bucureştii 
Noi:  L=0,4 km, l=5,5 m, S=2200 mp, str. Stadionului: L=0,2 km, l=5 m, S=1000 mp, str. Pomilor: L=0,6 
km, l=5 m, S=3000 mp,str. Topşenilor: L=1,0 km, l=5,5 m, S=5500 mp, str.Morii : L=0,45 km, l=5,5 m, 
S=2475 mp,  str.Sinoiu :L=0,5 km, l=5,5 m, S=2750 mp,  str.Gorunului : L=0,75 km, l=5,5 m, S=4125 
mp, str. Grindului: L=0,41 km, l=5 m, S=2050 mp;  Pietruite – 5,09 Km: str.Aniniş : L=0,5 km, l=5,5 m, 
S=2750 mp, str.Toamnei :L=0,65 km, l=5,5 m, S=3575 mp, str.Malul Prahovei:L=1,4 km, l=5,5 m, 
S=7700 mp, str.Baliţei : L=0,8 km, l=5,5 m, S=4400 mp, str.Murs-Erigne: L=0,45 km, l=5,5 m, S=2475 
mp, str. Murelor: L=0,74 km, l=5,5 m, S=4070 mp, str. Bujorului: L=0,2 km, l=5 m, S=1000 mp, str. 
Câmpiniţei: L=0,35 km, l=5 m, S=1750 mp”. 
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    Art.2. – Prin modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 

Cornu prevăzută la art.1. se elimină bunul imobil intitulat str. Sinăii : L=1,1 km, l=5,5 m, S=6050 
mp, deoarece acesta este de interes public judeţean şi este inclus în bunul imobil  drumul judeţean 
DJ101 R, conform Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova, la 
secţiunea I „Bunuri imobile”, capitolul I „Drumuri judeţene”, poz.18. 

 
      Art.3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei www.primariacornu.ro şi se transmite către: 
 

-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Director executiv Direcţia pt.monizorizarea procedurilor administrative, doamna Alina NISTORICĂ, 
-Consiliul Judeţean Prahova, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Marius IANCU 

 
                                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                              SECRETARUL COMUNEI , 

                                                                                                                                             Daniela IANCU 
 
 
Cornu, 16 noiembrie 2017  
Nr. 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.primariacornu.ro/
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
PRIMAR                                                                                                           Nr. 8543/15.11.2017 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 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 art.120  defineşte conţinutul domeniului 
public astfel: Aparţin domeniului public de interes local sau judeţean bunurile care, potrivit legii 
sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau de 
interes public naţional. 

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin.(4) din Legea nr.213/1998, cu modificările şi completările 
ulterioare, domeniul public al comunelor este alcătuit din bunurile prevăzute la punctul III din 
Anexă şi din alte bunuri de uz sau interes local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului 
local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau interes public naţional ori judeţean. 

În Anexa nr.III a Legii nr.213/1998 precum şi în Anexa nr.3 a Hotărârii de Guvern  
nr.548/1999, cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor sunt enumerate 
categoriile de bunuri care pot fi incluse în inventarele unităţilor administrative-teritoriale. 

Ca urmare a solicitării efectuate de auditorii Camerei de Conturi Prahova în timpul acţiunii 
de audit financiar ce se desfăşoară în perioada 3-29 noiembrie 2017, s-a efectuat o analiză a 
patrimoniului comunei Cornu şi o verificare a traseelor drumurilor judeţene situate pe teritoriul 
administrativ al comunei Cornu.  

Ca urmare a acestor verificări s-a constatat că în mod eronat strada Sinăii a fost inclusă în 
patrimoniul comunei Cornu, traseul acestei străzi este inclus şi în traseul drumului judeţean DJ101 
R, fiind declarat de interes judeţean şi inclus în patrimoniul judeţului Prahova, conform Inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova, la secţiunea I „Bunuri imobile”, 
capitolul I „Drumuri judeţene”, poz.18, atestat prin Hotărârea de Guvern nr.906/2012 pentru 
modificarea Anexei nr.1 la HG 1359/2001.  

Auditorii Camerei de Conturi Prahova au solicitat să se îndrepte eroarea din inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public în cel mai scurt timp.  
 
 

Având în vedere cele menţionate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind modificarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cornu, respectiv prin eliminarea 
din Inventar a bunului imobil str. Sinăii. 

 

 

Primar, 
Cornel NANU 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA     
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
                                                                                                                      Nr. 8544/15.11.2017 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public 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 art. 3 alin.(4)din Legea nr. 213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, 

conform căruia domeniul public al comunelor este alcătuit din bunurile prevăzute la punctul III din 

Anexă şi din alte bunuri de uz sau interes local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, 

dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau interes public naţional ori judeţean. 

Necesitatea şi oportunitatea promovării proiectului de hotărâre sunt date de solicitarea 

auditorilor Camerei de conturi Prahova de corectare a inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public elaborat în anul 2009, prin eliminarea bunului imobil str. Sinăii , deoarece traseul 

acestei străzi este inclus şi în traseul drumului judeţean DJ101 R, acesta fiind declarat de interes 

judeţean şi inclus în patrimoniul judeţului Prahova, conform Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Prahova, la secţiunea I „Bunuri imobile”, capitolul I „Drumuri 

judeţene”, poz.18, atestat prin Hotărârea de Guvern nr.906/2012 pentru modificarea Anexei nr.1 la 

HG 1359/2001. 

 

În raport cu cele expuse mai sus, consider necesar şi oportun a se aproba proiectul de 

hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 

Cornu.  

 
  
                                                                                   Şef serviciu,                                                
                                                                              Denisa APOSTOL   
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