
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
CONSILIUL LOCAL NUCET 

HOTĂRÂRE 
       privind atestarea modificătii și completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ 

teritoriale Nucet, județ Dâmbovița 

 
  Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de  04.08.2020, 
având în vedere: 

  
 Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Nucet, înregistrat sub nr.5399/27.07.2020; 

 Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet înregistrat sub nr.5401/27.07.2020; 

 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-69338/DPFBL-1819/25.06.2020; 

 Anexa 55 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al 
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dâmbovița, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Local Nucet nr.16/18.08.1999, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art.289, alin.2, alin.5, alin.6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.  57/2019 privind Codul administrativ; 

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

 Rapoartele comisiilor de specialitate ale 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, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE : 
 

 Art .1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nucet, județul Dâmbovița,  la secțiunea I ”Bunuri imobile”, 

se modifică și se completează după cum urmează: 
 a. Se modifică poziția nr. 47 după cum urmează: 

 coloana 1 care va avea următorul cuprins ”1.6.2” 

 coloana 3 care va avea următorul cuprins ”Imobil situat în localitatea Nucet, nr.588, constituit din construcții: C1 – Anexă cabină 



poartă, suprafață construită /desfășurată de 13mp, regim de înălțime P, din ; C2 – Anexă vestiare, suprafață 
construită/desfășurată de 113 mp; anexă C3 – Anexă grup vestiar, suprafață construită/desfășurată de 22 mp și teren categoria 
de folosință curți construcții în suprafață de 16.473 mp, număr cadastral 71784, vecinătăți: nord- număr cadastral 71071, număr 
cadastral 280 și proprietate particulară; sud-str. Linia Mică(DJ711C) și număr cadastral 71783; est-proprietate particulară și 
număr cadastral 132; vest-număr cadastral 71506(DJ 722) ”; 

 coloana 5 va avea următorul cuprins ” 411.836,13”; 

 coloana 6 va avea următorul cuprins ” Actul de lotizare(parcelare) autentificat sub nr. 880 din data de 06.03.2020 art.78, alin.2 
din Legea nr.69/20000 , Carte Funciara nr. 71784 a localității Nucet, HCL 49/15.10.2018 ” . 

 

  b. După poziția nr.112, se introduce o nouă poziție, nr.113, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          

 Art.2. Inventarul bunurilor modificat și completat se constituie anexă la Statutului comunei Nucet, județ Dâmbovița.   
 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin biroul financiar contabil impozite și taxe și secretarul 

general al unității administrativ teritoriale iar, comunicarea se face prin grija  secretarului general al unității administrativ teritoriale Nucet, 
Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în Monitorul oficial al 
instituției la adresa www.comunanucet.ro. 
 
 
 

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ 

       Sultana STOICA                                                     SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                                         Elena Claudia POPESCU 

 

 

 

 

 

 

Nr. 32 din 04 august 2020 
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Anexa la H.C.L. nr. 32 din 04.08.2020 

 
ANEXA 

privind includerea în domeniului public al comunei Nucet,județ Dâmbovița cu urmatoarele bunuri 
 

Poz. 
Inreg. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Anul 
dobandirii 
sau, dupa 

caz, al darii 
in folosinta 

Valoarea 
de 

inventar 
(lei) 

Situatia juridica 
actuala 

0 1 2 3 4 5 6 

113 1.6.2 Teren curți 
construcții 

Teren categoria de folosință curți construcții în suprafață de 
1.043 mp, situat în intravilanul comunei Nucet, sat Nucet, 
nr.558, punct ”Stadion”, județ Dâmbovița 
Vecini: nord- număr cadastral 71784; sud-str. Linia 
Mică(DJ711C) și număr cadastral 71783; est-număr 
cadastral 71784; vest-număr cadastral 71506(DJ 722) 
Număr cadastral 71783 

2020 20.332,97 -art.112, alin.2 din 
Legea nr.1/2011 

-art. 78, ali.1 și 
alin.2 din Legea 
nr.69/2000 
OUG 57/2019 
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