
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
CONSILIUL LOCAL NUCET 

       HOTĂRÂRE 

          privind încadrarea  în categoria funcţională a drumurilor de interes local a 
unor drumuri situate în comuna Nucet, județul Dâmbovița 

 
 Consiliul local al comunei Nucet județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară 
astăzi  data de  13.08.2020, 
        Având în vedere  : 

 Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Nucet, înregistrat 
sub nr.5700/05.08.2020; 

 Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei 
Nucet înregistrat sub nr. 5702/05.08.2020; 

 Prevederile art.289 și pct.1 din Anexa nr.4  privind LISTA cuprinzând unele 
bunuri care aparţin domeniului public al comunei, al oraşului sau al 
municipiului  la OUG nr.  57/2019 privind Codul administrativ; 

 Prevederile art.867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Prevedrile H.G. nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale 
a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei 
publice 

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

 Prevederile art.8 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Nucet; 
  În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art .1. Se aprobă încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes local a 
unor drumuri neclasificate situate în comuna Nucet, județul Dâmbovița, identificate 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2. Se aprobă includerea în domeniul public al comunei Nucet, județ Dâmbovița a 

bunurilor imobile identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
          

 Art .3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează biroul financiar contabil impozite și 
taxe și secretarul general al localității iar, comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija  
secretarul general al comunei Nucet .     

                                                                                                         
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ 

         Sultana STOICA                                         SECRETAR GENERAL AL COMUNEI                                                                                   
                   Elena Claudia POPESCU 

 

 

 

 

Nr. 38 din 13 august 2020 



Anexa la H.C.L. nr. 38 din 13.08.2020 

 
 
 

ANEXĂ 
privind încadrarea  în categoria funcţională a drumurilor de interes local a unor drumuri neclasificate situate în comuna Nucet, 

județul Dâmbovița 

 
 
 
 

Poz. 
Inreg. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Lungime 
-km- 

Suprafață 
(mp) 

Limitele drumului 

1 1.3.7.1 Drum 
comunal 

Drum comunal pietruit, situat în intravilanul comunei Nucet, 
sat Nucet, județ Dâmbovița 

0,138 513 Face legătura între NC 71756 
(Islaz comunal) și DC57 

2 1.3.7.1 Drum 
comunal 

Drum comunal pietruit, situat în intravilanul comunei Nucet, 
sat Nucet, județ Dâmbovița 

0,134 755 Face legătura între NC 71756 
(Islaz comunal) și DC57 

 

  
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
      Sultana STOICA                                                          SECRETAR GENERAL AL UAT NUCET                                                                                    
                          Elena Claudia POPESCU 
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ANEXĂ 
privind încadrarea  în categoria funcţională a drumurilor de interes local a unor drumuri neclasificate situate în comuna Nucet, 

județul Dâmbovița 

 
 
 
 

Poz. 
Inreg. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Lungime 
-km- 

Suprafață 
(mp) 

Limitele drumului 

1 1.3.7.1 Drum 
comunal 

Drum comunal pietruit, situat în intravilanul comunei Nucet, 
sat Nucet, județ Dâmbovița 

0,138 513 Face legătura între NC 71756 
(Islaz comunal) și DC57 

2 1.3.7.1 Drum 
comunal 

Drum comunal pietruit, situat în intravilanul comunei Nucet, 
sat Nucet, județ Dâmbovița 

0,134 755 Face legătura între NC 71756 
(Islaz comunal) și DC57 

 

  
 
        PRIMAR,                                                            AVIZAT 
   Luisa Marioara BĂRBOIU                                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI                                                                                    
                          Elena Claudia POPESCU 


