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HOTĂRÂRE
privind  darea în folosință  gratuită către Parohia Ilfoveni a  imobilului în

suprafață de 42 mp,  situat în comuna Nucet, sat Ilfoveni, nr. 133, județ Dâmbovița

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 27.01.2022, având
în vedere:

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub
nr.5/06.01.2022;

-  referatului  de  aprobare  al  primarului  comunei  Nucet   înregistrat  sub  nr.
112/06.01.2022;

-  adresele  nr.  47/12.08.2021  și  nr.1/10.01.2022   ale  Parohiei  Ilfoveni,  Protopopiatul
Targoviste Sud;

-  raportul  de  specialitate  al  secretarului  general  al  comunei  înregistrat  sub  nr.
584/18.01.2022;

- prevederile art.8 alin.(1), art. 9 alin. (3) si art. 27 alin (1) din Legea nr. 489/2006
privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările și
completările ulterioare;

- prevederile art. 41 alin. (1)  din H.G. 53/2008 privind recunoașterea Statutului
pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, cu modificările și
completările ulterioare;

- prevederile art.  861 alin (3), art. 866, art. 874 din Codul Civil, cu modificările și
completările ulterioare;

- prevederile art.  349-353  si art.  362 alin (2) si (3) din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-  poziția  65  din  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;

- 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.(1)  Se  aprobă  darea  în  folosință  gratuită  către  Parohia  Ilfoveni a
Imobilului  situat  în  comuna  Nucet,  sat  Ilfoveni,  nr.133,  constituit  din C3  –  Clădire
administrativă și social-culturală (Punct sanitar), suprafață construită /desfășurată de 42 mp,
regim de înălțime P, din cărămidă, acoperită cu tablă, fundație din beton, edificată din anul
2001, penru o perioadă de 5 de ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional,  în vederea
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funcționării oficiului și cancelariei parohiale.
(2) Imobilul se identifică prin schița plan, conform anexei 1, care face parte integrantă

din prezenta hotărâre.
(3) Termenul în care se va realiza predarea-primirea imobilului prevazut la art. 1 este

de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 2. Parohia Ilfoveni are următoarele obligații:
(1) Să foloseasca imobilul menționat la art. 1 potrivit destinației în vederea căreia i-
a fost acordată folosința gratuită;
(2) Să prezinte, anual, Consiliului Local Nucet, rapoarte privind activitatea de utilitate
publică desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi
prognoze şi strategii pentru perioada următoare;
(3) Să permită accesul reprezentanților Consiliului Local Nucet pentru efectuarea
controlului asupra imobilulului;
(4) Să nu modifice bunurile, în parte ori în integralitatea lor;
(5) Să restituie bunurile în starea în care le-a primit, libere de orice sarcini, la
încetarea folosinței gratuite;
(6) Să nu transmită folosința dobândită în temeiul prezentei hotărâri unei alte
persoane, nici oneros și nici cu titlu gratuit;
(7) Să informeze Consiliul Local Nucet cu privire la orice tulburare adusă dreptului de
proprietate publică, precum și existența unor cauze sau iminența producerii unor
evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării imobilului.

Art.  3. (1) Răspunderea pentru buna gestionare a imobilului menționat la art.1 cu
respectarea obligațiilor prevăzute la art. 2 revin Parohiei Ilfoveni.

(2) Se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea
dispozițiilor prevăzute la art. 2 alin. 1-5.
(3) Se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea
dispozițiilor prevăzute la art. 2 alin. 6.

Art.4. (1) Se împuternicește Primarul comunei Nucet, ca în numele comunei Nucet
să semneze contractul de dare în folosință gratuită a imobilului prevăzut la art.1 din prezenta
hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin secretar
general al comunei și șef birou financiar contabil impozite și taxe.

Art.6. 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. 5 din 27 ianuarie 2022
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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.
5/27.01.2022

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
27.01.2022

2 Comunicarea către primar 28.01.2022
3 Comunicarea către prefectul judeţului 28.01.2022
4 Aducerea la cunoştinţa publică 28.01.2022
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu

caracter individual
-

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce
efecte juridice, după caz

28.01.2022


