
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 
 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 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”, art.120 alin(1), 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.858, art.863, lit.a) art. 1650 alin.(1), art. 1666 şi 1657 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) art.3 alin.(4), art. 8 alin.(1) şi art.21 alin.(2) 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; 
 ţinând seama de: 
a) Hotărârea Consiliului Local nr. 23/14.09.1999  privind însuşirea “Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Cornu”, cu modificările şi completările ulterioare; 
             luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, înregistrat sub nr.9614/11.12.2017; 
b)raportul de specialitate întocmit de Biroul buget local, înregistrat sub nr. 9615/11.12.2017; 
c)raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1.-  Se aprobă trecerea din patrimoniul privat în patrimoniul public al comunei 
Cornu a bunurilor imobile prevăzute în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2.-  Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

comunei Cornu la sectiunea I „Bunuri imobile“, litera e) „Sistemele de infrastructură privind 
administrarea domeniului public, terenuri aferente“, cu o noua poziţie, nr. 6, conform Anexei ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                
      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, 

Angelica Elena IONESCU 
                                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                    SECRETARUL COMUNEI , 

                                                                                                                                             Daniela IANCU 
Cornu,  20 decembrie 2017 
Nr. 89 
 
 
 
 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 

http://www.primariacornu.ro/


  

 
 
 

CONSILIUL LOCAL  
 

ANEXĂ LA H.C.L.  nr.89/20.12.2017 
 

Completare  la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Cornu 
Secţiunea I 

Bunuri imobile 
 

e) „Sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, terenuri aferente“ 
 

Nr. 
crt. 

Codul 
de 
clasifica
re 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Anul 
dobândirii, 
sau, după 
caz al dării 
în folosinţă 

Valoarea de 
inventar 
 
lei 

Starea juridică 
actuală 

0 1 2 3 4 5 6 
6 1.6.2. Construcţii 

social-
culturale şi 
recreative 

Construcţii situate în comuna 
Cornu, satul Cornu de Jos, 
str.Aniniş, nr.496, juideţul 
Prahova: 
Centru cultural regim de înălţime 
D+P+M, cu suprafaţa construită 
defăşurată= 2621 mp. 
Sală de sport, regim de înălţime P 
cu suprafaţa construită desfăşurată 
2475 mp 
Vestiar stadion fotbal, regim de 
înălţime P, cu suprafaţa construită 
desfăşurată 186 mp. 
 

2012-2015 
 

 
 
 
 
463.515 
 
 
1.291.612 
 
 
146.795 

Domeniul public 
al comunei 
Cornu, conform 
Hotărârii 
Consiliului local 
nr. 89/2017 
Carte funciară 
nr. 20945 
Legea nr. 
213/1998.  

1.6.4. Teren  
intravilan 

aferent 
construcţii 

social-
culturale şi 
recreative 

Suprafaţă 28244,00 m.p.  situat în 
intravilanul comunei Cornu, satul 
Cornu de Jos, str.Aniniş, nr.496,  
Tarla 17, Parcela 1179, având 
număr cadastral 21945 Cornu. 
Nr.carte funciară 21945 UAT 
Cornu. 

2008 2.401.134 Domeniul public 
al comunei 
Cornu, conform 
Hotărârii 
Consiliului local 
nr. 89/2017 
Carte funciară 
nr. 20945 
Legea nr. 
213/1998. 

 
   

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Angelica Elena IONESCU 

 
 
                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI , 

                                                                                                                     Daniela IANCU 
 
 
 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
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