
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
CONSILIUL LOCAL NUCET 

 
HOTĂRÂRE 

          privind includerea în domeniului public al comunei Nucet, județul Dâmbovița a 
unor bunuri 

 
 Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 24.07.2020, 
 având în vedere:  

 Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet 
înregistrat sub nr. 5052/14.07.2020; 

 Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Nucet, înregistrat sub 
nr.5050/14.07.2020; 

 Referatul comisiei speciale de inventariere înregistrat sub nr. 2995/24.04.2020; 

 Declaraţie pe propria răspundere a secretarului general al comunei Nucet  
înregistrată sub nr.3029/27.04.2020; 

 Referat privind conformitatea cu realitatea al șef birou financiar contabil impozite 
și taxe, înregistrat sub nr. 3030/27.04.2020; 

 adresa MLPDA nr.69338/DPFBL-1819/21.06.2020 privind eventualele obiecții la 
proiectul de hotărâre de atestare domeniu public al UAT Nucet, județ Dâmbovița; 

 Prevederile art.289, alin.2, alin.5, alin.7 și pct.1 din Anexa nr.4  privind LISTA 
cuprinzând unele bunuri care aparţin domeniului public al comunei, al oraşului 
sau al municipiului  la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

  Prevederile art.112, alin.2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 78, ali.1 și alin.2 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și 
sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art.41, alin.5 din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Nucet; 
 În temeiul art.5, lit. cc și art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6), art.139 alin.(1)-(3) lit.g), 
art.196 alin.(1) lit. a). din Ordonanța deUrgență a Guvernului nr.  57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1. Se aprobă includerea în domeniului public al comunei Nucet, județul 

Dâmbovița a următoarelor bunuri: 
 C1 – Anexă cabină poartă, suprafață construită  de 13mp, regim de înălțime P, din 
BCA, acoperită cu plăci azbociment; 
 C2 – Anexă vestiare, suprafață construită/desfășurată de 113 mp, regim de înălțime 
P, din BCA, acoperită cu plăci azbociment; 
 C3 – Anexă grup vestiar, suprafață construită/desfășurată de 22 mp,  regim de 
înălțime P, din BCA, acoperită cu plăci azbociment; 
          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează secretarul general al comunei și 

biroul financiar contabil impozite și taxe iar, comunicarea prezentei hotărâri se obligă  
secretarul general al comunei Nucet .     

                                                                            
 



                              
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

           Sultana STOICA                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI                                                                                    
                      Elena Claudia POPESCU 
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