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HOTĂRÂRE 
privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al comunei Nucet, județ Dâmbovița 

 
 Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință extraordinară de îndată la data de 
22.12.2021, având în vedere: 

 
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet înregistrat sub nr. 

51/01.11.2021; 
 Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet 

înregistrat sub nr. 11327/01.11.1021; 
 Referatul comisiei speciale de inventariere înregistrat sub nr. 338/16.01.2020; 
 Declaraţie pe propria răspundere a secretarului general al unităţii administrativ - 

teritoriale Nucet din care reiese că bunul în cauză nu face obiectul unor litigii la 
momentul adoptării hotărârii înregistrată sub nr.11311/01.11.2021; 

 Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Nucet înregistrat sub 
nr. 11312 din 01.11.2021; 

 adresa MLPDA privind eventualele obiecții la proiectul de hotărâre de atestare 
domeniu public al UAT Nucet, județ Dâmbovița; 

 Prevederile art.289, alin.6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.  57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local nr.15/25.05.2001, privind însușirea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nucet,  cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Anexa nr.55 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Nucet”  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; 

 Hotărârea Guvernului nr.392/2020 pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al 
judeţelor;  

 Prevederile art.2 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Nucet. 
 

În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG 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, 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”, se modifică și se completează după cum urmează: 
 
 a) se renumerotează pozițiile nr.110-116, care devin pozițiile nr.102-108; 
 b) după poziția 108, se introduc trei noi poziții, pozițiile nr.109-111, potrivit anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin secretarul 
general al comunei și șef birou financiar contabil impozite și taxe.  
 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei 
Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării9 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 
          Vlad COMAN                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

                                                                              Elena Claudia POPESCU 

 

 

 
Nr. 81 din 22 decembrie 2021 
 
Total consilieri :          13 
Consilieri prezenți :    .13.. 
Hotărârea a fost adoptată cu  ..13..    voturi pentru, 
                                                   ...0..    voturi împotriva 

                                       …0..     abțineri. 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 
81/22.11.2021 

Nr. 
crt. 

 Operaţiuni efectuate Data 

ZZ/LL/AN 

 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p 
simplă p absolută p calificată 

22.12.2021  

2 Comunicarea către primar 23.12.2021  

3 Comunicarea către prefectul judeţului 23.12.2021  

4 Aducerea la cunoştinţa publică 23.12.2021  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu 
caracter individual 

-  

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce 
efecte juridice, după caz 

23.12.2021  

 

http://www.comunanucet.ro/


  Anexa la H.C.L. nr. 81 din 22.12.2021 

 
 

ANEXA 
privind completarea inventarului domeniului public al comunei Nucet cu urmatoarele drumuri 

 
 

Poz. 
Inreg. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Anul 
dobandirii 
sau, dupa 

caz, al darii 
in folosinta 

Valoarea 
de 

inventar 
(mii lei) 

Situatia juridica 
actuala, denumire act 
proprietate sau alte 

acte doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

109 1.3.7.1 Drum agricol de 
exploatare DE 101 

Drum de pământ situat in intravilanul satului Nucet si 
extravilanul satului Cazaci de la  DJ 711B Cazaci  
0+000 km până la DJ 711C Nucet 2+814 km, cu 

lungimea de 2,814 km  si suprafata de 11835 mp,  nr. 
Cadastral 71096 

2016 10,969 art.2 din L18/1991 
CF nr. 71096 Nucet 

110 1.3.7.1 Drum agricol de 
exploatare DE 102 

Drum de pământ situat in intravilanul  si extravilanul 
satului Nucet de la DJ 711C 0+000 km si strada 

Stejarilor, comuna Sălcioara 1+618 km, cu lungimea 
de 1,618 km si suprafata de 6888 mp, nr. Cadastral 

71102 

2016 6,922 art.2 din L18/1991 
CF nr. 71102 Nucet 

111 1.3.7.1 Drum agricol de 
exploatare DE 103 

Drum de pământ situat in intravilanul satului Nucet si 
extravilanul satului Cazaci de la drumul comunal din 

satul Cazaci (Rampa Cazaci) 0+000 km si DC 57 
3+587 km, cu lungimea de 3,587 km si suprafata de 

15881 mp,  
nr. Cadastral 71076,   nr. Cadastral 71077,  nr. 

Cadastral 71078, nr. Cadastral 71079, nr. Cadastral 
71097 

2016 11,834 art.2 din L18/1991 
CF nr. 71076 Nucet 
 CF nr. 71077 Nucet 

CF a nr. 71078 Nucet 
 CF nr. 71079 Nucet  
CF nr. 71097 Nucet 
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