
 
ROMANIA       
JUDET PRAHOVA                                                                                
COMUNA COSMINELE 
PRIMAR 
NR. 2981 / 19.09.2022 
                             Secretar General Comuna, 
                                                                                               Marcian Bogdan POPA 
    

              
                                  

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei 
Cosminele, a terenului în suprafață de 17.101 m.p.,  

având numar cadastral / CF 20507 
 

 
 

 Având în vedere  
          Referatul de aprobare nr. 2980 / 19.09.2022 al d-lui Iulian NAE – Primarul 
Comunei Cosminele, prin care propune aprobarea trecerii din domeniul privat în 
domeniul public al Comunei Cosminele, a terenului în suprafață de 17.101 m.p., 
având numar cadastral / CF 20507; 
 Ținând seama de: 
           -avizul Secretarului General al Comunei Cosminele, înregistrat sub nr. 2982 / 
19.09.2022; 
          -avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local al Comunei 
Cosminele; 
 Luand act de faptul ca  
          -imobilul nu face obiectul Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1997, Legii nr. 
1/2000, Legii nr. 247/2005, Legii nr. 10/2001 si nu fac obiectul unui litigiu 
judecatoresc;  
 În conformitate cu prevederile: 
 - art.129, alin. (2), lit.”c” și art. 296, alin. (2) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”g” din 
O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
            Consiliul local al Comunei Cosminele adoptă prezenta  
 
 

HOTARARE 
 
 

Art.1. (1) - Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
Comunei Cosminele a terenului în suprafață de 17.101 m.p., având numar cadastral 
/CF 20507. 
   (2) - Terenul se identifică conform ANEXEI, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



        Art.2. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 
Comunei Cosminele, prin compartimentele de specialitate.  
 Art.3.   - Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Comunei Cosminele;  
- O.C.P.I. Prahova; 
- Compartimentul financiar – contabilitate – impozit si taxe 

locale 
- Registrul Agricol 

 
 

  
 

 
Initiator, 

PRIMAR 
Iulian NAE 

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
P R I M A R 
Nr. 2980 /  19.09.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat 

în domeniul public al Comunei Cosminele 
 a terenului în suprafață de 17.101 m.p., având numar cadastral/CF 20507 

 
 
  

 Subsemnatul Nae Iulian – Primarul Comunei Cosminele, în conformitate cu 
prevederile art.136, alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art.6, alin. (3) și art.30, 
alin. (1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
supun analizei și aprobării Consiliului local proiectul de hotarâre privind 
aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei 
Cosminele a terenului în suprafață de 17.101 m.p., având numar cadastral/CF 
20507. 
 Trecerea in domeniul public a terenului mai sus identificat, este necesara 
pentru obtinerii avizelor necesare realizarii lucrarii de canalizare ce va fi amenajata 
in Comuna Cosminele. 
 Față de cele sus-menționate, supun aprobării proiectul de hotărâre prezentat.
 Cadrul legal aplicabil: 

- prevederile art.129, alin.(2), lit.”c” și alin.(14), art.196, alin.(1), lit.”a”, 
coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”g”  și art.296, alin.(2)  din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
  
 
 
 

PRIMAR, 
Iulian NAE 

       



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
P R I M A R  
Nr. 2982 / 19.09.2022 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul privat 

în domeniul public al Comunei Cosminele 
 a terenului în suprafață de 17.101 m.p., având Nr.Cadastral/CF 20507 

 
 

Secretarul General al Comunei Cosminele, Județul Prahova, abilitat de 
dispozițiile art.243, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, analizând prin prisma actelor 
normative și administrative proiectul de hotarâre inițiat, care are la bază referatul de 
aprobare nr. 2980/19.09.2022, formulat de dl. Nae Iulian – Primarul Comunei 
Cosminele; 

   
acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, proiectului de 

hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al 
Comunei Cosminele a terenului în suprafață de 17.101 m.p., având 
Nr.Cadastral/CF 20507, motivat de prevederile: 

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

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și 
completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”c” și alin.(14), art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin. (3), lit.”g” și art.296, alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
  
   
 
 

SECRETAR GENERAL, 
Marcian Bogdan POPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA       
JUDET PRAHOVA                                                                                
COMUNA COSMINELE 
CONSILIUL LOCAL 
 
                           
    

              
                               

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei 

Cosminele, a terenului în suprafață de 17.101 m.p.,  
având numar cadastral / CF 20507 

 
 

 
 Având în vedere  
          Referatul de aprobare nr. 2980 / 19.09.2022 al d-lui Iulian NAE – Primarul 
Comunei Cosminele, prin care propune aprobarea trecerii din domeniul privat în 
domeniul public al Comunei Cosminele, a terenului în suprafață de 17.101 m.p., având 
numar cadastral / CF 20507; 
 Ținând seama de: 
           -avizul Secretarului General al Comunei Cosminele, înregistrat sub nr. 2982 / 
19.09.2022; 
          -avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local al Comunei 
Cosminele; 
 Luand act de faptul ca  
          -imobilul nu face obiectul Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1997, Legii nr. 
1/2000, Legii nr. 247/2005, Legii nr. 10/2001 si nu fac obiectul unui litigiu 
judecatoresc;  
 În conformitate cu prevederile: 
 - art.129, alin. (2), lit.”c” și art. 296, alin. (2) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”g” din 
O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
            Consiliul local al Comunei Cosminele adoptă prezenta  
 
 

HOTARARE 
 
 

Art.1. (1) - Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al 
Comunei Cosminele a terenului în suprafață de 17.101 m.p., având numar cadastral 
/CF 20507. 
   (2) - Terenul se identifică conform ANEXEI, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
        Art.2. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 
Comunei Cosminele, prin compartimentele de specialitate.  
 Art.3.   - Prezenta hotărâre se comunică: 



 
- Instituției Prefectului Judeţului Prahova; 
- Primarului Comunei Cosminele;  
- O.C.P.I. Prahova; 
- Compartimentul financiar – contabilitate – impozit si taxe 

locale 
- Registrul Agricol 

 
 

  
 

Presedinte de sedinta, 
Nita Alin 

 
 
 
 

 
Contrasemneaza, 

Secretar general comuna, 
Popa Marcian Bogdan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comuna Cosminele, Judet Prahova 
Nr. _____ din data de 26 septembrie 2022 
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