
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL NUCET

HOTĂRÂRE
          privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public

al comunei Nucet, județ Dâmbovița

Consiliul local al comunei Nucet județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară
astăzi  data de  09.12.2020,

Având în vedere  :

- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Nucet, înregistrat
sub nr. 9683/02.12.2020;

- Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei
Nucet înregistrat sub nr. 9685/02.12.2020;

- Referatul comisiei speciale de inventariere înregistrat sub nr. 6516/03.09.2020;
- Declaraţie pe propria răspundere a secretarului general al comunei Nucet din

care reiese că bunul în cauză nu face obiectul unor litigii la momentul adoptării
hotărârii înregistrată sub nr.6517/03.09.2020;

- Referat privind conformitatea cu realitatea al șef birou financiar contabil
impozite și taxe, înregistrat sub nr. 6518/03.09.2020;

- adresa MLPDA nr. 124747/DFPFBL-300/10.11.2020 privind eventualele obiecții
la proiectul de hotărâre de atestare domeniu public al UAT Nucet, județ
Dâmbovița;

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

- Prevederile H.G.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al
comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor ;

- 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). și art.607, alin.4 din Ordonanța deUrgență a Guvernului nr.  57/2019
privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art .1. În Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nucet,
județul Dâmbovița, însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.15/25.05.2001, cu modificările
și completările ulterioare și atestat în Anexa nr.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, la secțiunea
I ”Bunuri imobile”, după poziția 114, se introduc două noi poziții, pozițiile nr.115 și 116, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin biroul
financiar contabil impozite și taxe și secretarul general al unității administrativ teritoriale

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al unității
administrativ teritoriale Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea



exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea în Monitorul oficial al instituției la secțiunea dedicată statutului comunei
Nucet, județ Dâmbovița.
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