
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
CONSILIUL LOCAL NUCET 

 

HOTĂRÂRE 
            privind acordul de principiu pentru alipirea a două loturi  teren situate în 

com. Nucet , sat Ilfoveni, punct magazin sătesc 
 

 

 Consiliul local al comunei Nucet județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară 
la  data de  09.12.2020, 
         Având în vedere : 

 

 Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Nucet, înregistrat sub 
nr.9001/13.11.2020; 

  Referatul de aprobare al primarului comunei Nucet înregistrat sub nr. 

9003/13.11.2020; 

 prevederile art.7, alin.2, art.879 si art.880 din LEGEA Nr. 287/2009*) 
privind Codul civil, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile  art.87, alin.5 și art.354-355 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile  art. 25 alin.(2) din Legea nr.7/1996 a cadastrului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 avizele comisii lor 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, cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
 Art .1 Se aprobă, de principiu, alipirea imobilului teren curți construcții în 

suprafață de 1381 mp situat în intravilanul comunei Nucet, sat Ilfoveni, punct magazin 
sătesc, nr. Cadastral 71856, având ca vecinătăți: 

     N – proprietate privată – 31.88 m 
           - Nr. Cad. 70127 – 73,49 m 
     E – DN 71 – 21,28 m 
     S – Nr. Cad. 71100 – 25,73 m 

    V – ANIS – 29,26 m 
cu imobilul teren curți construcții în suprafață de 655 mp situat în intravilanul comunei Nucet, 
sat Ilfoveni, punct magazin sătesc, nr. Cadastral 70127, având ca vecinătăți: 
     N – proprietate privată – 46,88 m 

       E – DN 71 – 4,39 m 
     S – Drum acces stație pompare – 49,43 m 
    V – Teren incintă S.P. Adunați – 23,64 m 
              

 Art. 2.  Prin alipirea imobilelor –terenuri prevăzute la art.1 se va forma un 

corp de proprietate nou, în suprafață de 2036 mp. 
 
 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 

       Daniela BARBU                                                 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                                         Elena Claudia POPESCU 
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