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HOTĂRÂRE
privind includerea în domeniul public al comunei Vlădeni a unor imobile situate în
comunaVlădeni, județul Dâmbovița

Consiliul local al comunei Vlădeni, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară în data
de 20.07.2022,
Analizând:
-proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 25/01.07.2022
-referatul de aprobare al primarului comunei Vlădeni, județul Dâmbovița înregistrat sub nr.
4014/01.07.2022, în calitate de iniţiator,
- raportul de specialitate al Compartimentului Registru Agricol și Cadastru înregistrat sub nr.
4015/01.07.2022,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliul local al comunei Vlădeni,
Luând în considerare prevederile:
- art. 885 alin. 1, art. 888 ale Codului civil, Titlul VII, Cartea funciară,
- prevederile art.289 și pct.1 din Anexa nr.4 privind LISTA cuprinzând unele bunuri care aparţin
domeniului public al comunei, al oraşului sau al municipiului la OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare .
- art.41, alin.(5) ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
- art. 23 și art. 78 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,
- prevederile art. 8, art. 9 si art. 22 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată;
- art. 354 și art. 355 din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, modificat și
completat,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g), ale art. 196
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

HOTĂRĂȘTE :
Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public al comunei Vlădeni, județul Dâmbovița a
imobilelor identificate conform anexei 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se declară bunurile prevazute la art. 1 de uz si de interes public.
Art. 3. După înscrierea în cartea funciară a Comunei Vlădeni, se va completa corespunzător
inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Vlădeni.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin secretarul general al
comunei Vlădeni.
Art. 5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Vlădeni, în
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vlădeni ,Instituției Prefectului județului
Dâmbovița si aducerea la cunoștință publică prin afisare la sediul primariei si pe site-ul institutiei

Preşedinte de sedinţã,
Moise Daniel Bogdan

Contrasemneazã,
Secretar general
Roxana Manu
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Vlădeni în şedinţa ordinarã din 20.07.2022, cu respectarea
prevederilor art. 139 alin (1) din OUG nr. 57/2019, cu un număr de 11 voturi pentru 0 voturi împotrivă, 0 abțineri
din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la vot.

