
ROMANIA                                                                                                

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA SALCIOARA                                                                         

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

cu privire la constituirea unui drept real de folosință asupra unui teren în suprafața de 

2693 mp si 539 mp  pasune în extrvilanul satului Ghinesti  comuna Sălcioara, județul 

Dambovita , în vederea dării în folosința gratuită a acestora , Autorității pentru 

Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor în vederea 

amplasării unui punct de lansare rachete antigrindină 

 

 

        Consiliul local Sălcioara, județul Dâmbovița, întrunit în ședința extraordinara 

convocata de indata in data de 22.11.2022, 

Având în vedere: 

-Proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii Salcioara ,judetul Dambovita privind 

constituirea unui drept real de folosință asupra unui teren în suprafața de 2693 mp  si 539 mp 

pasune  în extravilanul satului Ghinesti  comuna Sălcioara, județul Dâmbovița; 

-Referatul de aprobare al domnului primar Pârvu Valentin, în calitate de initiator al Proiectului 

privind constituirea unui drept real de folosință asupra unui teren în suprafața de 2693 mp  si 539 

mp situate în extravilanul satului Ghinesti  comuna Sălcioara, județul Dâmbovița; 

-Raportul întocmit de către Sorescu Adelina consilier compartiment agricol, cu privire la 

constituirea unui drept real de folosință asupra unui terenuri  în suprafața de 2693 mp  si 539 mp  

pasune  în extrvilanul satului Ghinesti  comuna Sălcioara, județul Dambovita  în vederea dării în 

folosința gratuită a acestuia Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și 

de Creștere a Precipitațiilor în vederea amplasării unui punct de lansare rachete antigrindină; 

- adresa nr.5968 /8.09.2022emisa de  Autoritatea  pentru Administrarea Sistemului Național 

Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor prin care solicită acordarea unei suprafețe de teren în 

vederea amplasării unui punct de  lansare al rachetelor grindină care face parte din Sistemului 

Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, ca parte componentă a grupului de 

combatere a căderilor de grindină; 

- prevederile art.108, lit.d, art 129, alin (6), lit b și art.349-353 din O.U.G. nr.57/2019, privind 

Codul administrativ actualizat; 

În conformitate cu dispozițiile art.20, lit h și lit i din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice 

locale, actualizată; 

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

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Salcioara ,Judetul Dambovita  



În temeiul dispozițiilor  136 ali. 1,art.139 și art.196, alin.1, lit.a din O.U.G. nr.571/2019, 

priind Codul administrativ actualizat; 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art.1. Se aprobă constituirea unui drept real de folosință asupra unui teren în suprafața 

de  2693 mp pasune  în extravilanul  satului Ghinesti ,comuna Sălcioara, județul Dâmbovița, 

având numărul cadastral 77190 , în vederea dării în folosința gratuită a acestuia Autorității pentru 

Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor în vederea 

amplasării unui punct de lansare rachete antigrindină. 

                Art.2. Dreptul real de folosință către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin 

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de creștere a 

Precipitațiilor, se constituie pe durata existenței și menținerii destinației punctului de lansare al 

rachetelor antigrindină, durată care va fi prevazută în contractul de comodat care se va încheia, 

conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezentă. 

                Art.3. Pe suprafața de  539  din lotul cu numărul cadastral 77191 se constituie un drept 

de servitute de trecere și utilități în favoarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național 

Antigrindină și de creștere a Precipitațiilor pentru amplasarea unui punct de lansare rachete 

antigrindină 

                Art.4. Se împuternicește primarul comunei Sălcioara,Judetul Dambovita  domnul 

Pârvu Valentin să semneze Contractul de comodat. 

                 Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se imputerniceste  primarul comunei 

Sălcioara, județul Dâmbovița, domnul Pârvu Valentin . 

                 Art.6. Prezenta Hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului, județul Dâmbovița, 

Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de creștere a Precipitațiilor, 

primarului comunei Sălcioara, domnul Pârvu Valentin și tuturor persoanelor interesate prin grija 

secretarului general U.A.T. Sălcioara, doamna Paraschiva Elena și va fi făcută publică prin 

afișare in Monitorul Oficial Local. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu un număr de 9 voturi pentru, voturi abţineri 0 voturi 

împotrivă  0 , din totalul de 13  consilieri  din care   9  membri prezenţi. 

 

  SALCIOARA  

  Nr.     55                                                      PRESEDINTE DE SEDINTA  

  DATA 22.11.2022                                      NICOLAE PETRE  

     

                           CONTRASEMNEAZA  PENTRU   LEGALITATE  

                                    SECRETAR  GENERAL  COMUNA  

 

 



ROMANIA                                                                                                

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA SALCIOARA                                                                         

PRIMAR 

Nr.57 /18.11.2022  

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

cu privire la constituirea unui drept real de folosință asupra unui teren în suprafața de 

2693 mp si 539 mp  pasune în extrvilanul satului Ghinesti  comuna Sălcioara, județul 

Dambovita,  în vederea dării în folosința gratuită a acestora , Autorității pentru 

Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor în vederea 

amplasării unui punct de lansare rachete antigrindină 

 

 

        Primarul comunei Sălcioara, județul Dâmbovița, , 

Având în vedere: 

 

- adresa nr.5968 /8.09.2022emisa de  Autoritatea  pentru Administrarea Sistemului Național 

Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor prin care solicită acordarea unei suprafețe de teren în 

vederea amplasării unui punct de  lansare al rachetelor grindină care face parte din Sistemului 

Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, ca parte componentă a grupului de 

combatere a căderilor de grindină; 

- prevederile art.108, lit.d, art 129, alin (6), lit b și art.349-353 din O.U.G. nr.57/2019, privind 

Codul administrativ actualizat; 

În conformitate cu dispozițiile art.20, lit h și lit i din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice 

locale, actualizată; 

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

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,, 

În temeiul dispozițiilor  136 ali. 1,art.139 și art.196, alin.1, lit.a din O.U.G. nr.571/2019, 

priind Codul administrativ actualizat; 

 

    

                       PROPUN CONSILIULUI LOCAL URMATOARELE : 

 

 Art.1. Se aprobă constituirea unui drept real de folosință asupra unui teren în suprafața 

de  2693 mp pasune  în extravilanul  satului Ghinesti ,comuna Sălcioara, județul Dâmbovița, 

având numărul cadastral 77190 , în vederea dării în folosința gratuită a acestuia Autorității pentru 



Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor în vederea 

amplasării unui punct de lansare rachete antigrindină. 

                Art.2. Dreptul real de folosință către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin 

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de creștere a 

Precipitațiilor, se constituie pe durata existenței și menținerii destinației punctului de lansare al 

rachetelor antigrindină, durată care va fi prevazută în contractul de comodat care se va încheia, 

conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezentă. 

                Art.3. Pe suprafața de  539  din lotul cu numărul cadastral 77191 se constituie un drept 

de servitute de trecere și utilități în favoarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național 

Antigrindină și de creștere a Precipitațiilor pentru amplasarea unui punct de lansare rachete 

antigrindină 

                Art.4. Se împuternicește primarul comunei Sălcioara,Judetul Dambovita  domnul 

Pârvu Valentin să semneze Contractul de comodat. 

                 Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se imputerniceste  primarul comunei 

Sălcioara, județul Dâmbovița, domnul Pârvu Valentin . 

                 Art.6. Prezenta Hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului, județul Dâmbovița, 

Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de creștere a Precipitațiilor, 

primarului comunei Sălcioara, domnul Pârvu Valentin și tuturor persoanelor interesate prin grija 

secretarului general U.A.T. Sălcioara, doamna Paraschiva Elena și va fi făcută publică prin 

afișare in Monitorul Oficial Local. 

 

  

                                                                PRIMAR  

 

 

                                                             

 

 

                           CONTRASEMNEAZA  PENTRU LEGALITATE  

                                    SECRETAR GENERAL COMUNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMANIA                                                                                                

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA SALCIOARA                                                                         

PRIMAR 

Nr. 9925  / 21.11.2022  

 

 

                                        REFERAT DE APROBARE  

 

cu privire la constituirea unui drept real de folosință asupra unui teren în suprafața de 

2693 mp si 539 mp  pasune în extrvilanul satului Ghinesti  comuna Sălcioara, județul 

Sălcioara în vederea dării în folosința gratuită a acestora , Autorității pentru 

Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor în vederea 

amplasării unui punct de lansare rachete antigrindină 

 

 

        Primarul comunei Sălcioara, județul Dâmbovița, , 

Având în vedere: 

 

- adresa nr.5968 /8.09.2022emisa de  Autoritatea  pentru Administrarea Sistemului Național 

Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor prin care solicită acordarea unei suprafețe de teren în 

vederea amplasării unui punct de  lansare al rachetelor grindină care face parte din Sistemului 

Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, ca parte componentă a grupului de 

combatere a căderilor de grindină; 

- prevederile art.108, lit.d, art 129, alin (6), lit b și art.349-353 din O.U.G. nr.57/2019, privind 

Codul administrativ actualizat; 

În conformitate cu dispozițiile art.20, lit h și lit i din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice 

locale, actualizată; 

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

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul dispozițiilor  136 ali. 1,art.139 și art.196, alin.1, lit.a din O.U.G. nr.571/2019, 

priind Codul administrativ actualizat; 

Propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotarare astfel  

    

                   

 



 Art.1. Se aprobă constituirea unui drept real de folosință asupra unui teren în suprafața 

de  2693 mp pasune  în extravilanul  satului Ghinesti ,comuna Sălcioara, județul Dâmbovița, 

având numărul cadastral 77190 , în vederea dării în folosința gratuită a acestuia Autorității pentru 

Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor în vederea 

amplasării unui punct de lansare rachete antigrindină. 

                Art.2. Dreptul real de folosință către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin 

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de creștere a 

Precipitațiilor, se constituie pe durata existenței și menținerii destinației punctului de lansare al 

rachetelor antigrindină, durată care va fi prevazută în contractul de comodat care se va încheia, 

conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezentă. 

                Art.3. Pe suprafața de  539  din lotul cu numărul cadastral 77191 se constituie un drept 

de servitute de trecere și utilități în favoarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național 

Antigrindină și de creștere a Precipitațiilor pentru amplasarea unui punct de lansare rachete 

antigrindină 

                Art.4. Se împuternicește primarul comunei Sălcioara,Judetul Dambovita  domnul 

Pârvu Valentin să semneze Contractul de comodat. 

                 Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se imputerniceste  primarul comunei 

Sălcioara, județul Dâmbovița, domnul Pârvu Valentin . 

                  

. 

 

  

                                                                PRIMAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA                                                                                                

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA SALCIOARA                                                                         

CONSILIER AGRONOM  

Nr. 9926  / 21.11.2022  

 

 

                                                         RAPORT DE APROBARE  

 

cu privire la constituirea unui drept real de folosință asupra unui teren în suprafața de 

2693 mp si 539 mp  pasune în extrvilanul satului Ghinesti  comuna Sălcioara, județul 

Sălcioara în vederea dării în folosința gratuită a acestora , Autorității pentru 

Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor în vederea 

amplasării unui punct de lansare rachete antigrindină 

 

 

        Subsemnata Sorescu Adelina consilier in cadrul aparatului de specialitate  Primarului 

comunei Sălcioara, județul Dâmbovița, , 

Având în vedere: 

-Proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii Salcioara ,judetul Dambovita privind 

constituirea unui drept real de folosință asupra unui teren în suprafața de 2693 mp  si 539 mp 

pasune  în extravilanul satului Ghinesti  comuna Sălcioara, județul Dâmbovița; 

-Referatul de aprobare al domnului primar Pârvu Valentin, în calitate de initiator al Proiectului 

privind constituirea unui drept real de folosință asupra unui teren în suprafața de 2693 mp  si 539 

mp situate în extravilanul satului Ghinesti  comuna Sălcioara, județul Dâmbovița; 

- adresa nr.5968 /8.09.2022emisa de  Autoritatea  pentru Administrarea Sistemului Național 

Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor prin care solicită acordarea unei suprafețe de teren în 

vederea amplasării unui punct de  lansare al rachetelor grindină care face parte din Sistemului 

Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, ca parte componentă a grupului de 

combatere a căderilor de grindină; 

- prevederile art.108, lit.d, art 129, alin (6), lit b și art.349-353 din O.U.G. nr.57/2019, privind 

Codul administrativ actualizat; 

În conformitate cu dispozițiile art.20, lit h și lit i din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice 

locale, actualizată; 

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

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotarare in forma propusa de initiator  

    

                                                      CONSILIR  

                                               SORESCU ADELINA  



 

  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


