
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL NUCET

HOTĂRÂRE
privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al  unității

administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de  01.03.2021,
având în vedere:

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub
nr.3/22.02.2021;

- Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet
înregistrat sub nr.1748/22.02.2021;

- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Nucet, înregistrat sub
nr.1758/22.02.2021;

- adresa nr.17263/30.10.2020 a emisă de Compania Națională de Investiții S.A.;
- 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 art.361, alin.2 - 4  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Avizele 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. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al unității
administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița a următoarelor construcții situate în
localitatea Nucet, nr.588:

- C1 – Anexă cabină poartă, suprafață construită /desfășurată de 13mp, regim de
înălțime P, număr cadastral 71830 - C1;

- C2 – Anexă vestiare, suprafață construită/desfășurată de 113 mp, număr
cadastral 71830 - C2;

- C3 – Anexă grup vestiar, suprafață construită/desfășurată de 22 mp, număr
cadastral 71830 – C3;

Art.2. Trecerea în domeniul privat al unității administrativ teritoriale Nucet, județ
Dâmbovița se face în vederea demolării construcțiilor prevăzute la art.1 și realizarea
obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă Tip 1, sat Nucet, comuna Nucet, nr.558,
județul Dâmbovița”, acesta fiind introdus pe Lista sinteză a subprogramului ”Complexuri
sportive” aprobată prin Ordin MLPDA nr. 3961/14.10.2020 și implementată de C.N.I. S.A.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin biroul
financiar contabil impozite și taxe și secretarul general al comunei Nucet, județ Dâmbovița.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei



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 adresa www.comunanucet.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ
       Marian BUNGETE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

                                                                          Elena Claudia POPESCU

Nr. 12
din 01 martie 2021

Total consilieri :          13
Consilieri prezenți :    ..12..

Hotărârea a fost adoptată cu  ..12..    voturi pentru,
                                                   ...0...    voturi împotriva

                                       …0...     abțineri.

http://www.comunanucet.ro./

