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 HOTĂRÂREA 

Nr. 22 din 29 martie 2018 
privind aprobarea dezmembrării unei suprafețe de teren de la Școala Dârza, 

comuna Crevedia, județul Dâmbovița  
 

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară din 
data de 29.03.2018,  având în vedere:  
• Expunerea de motive nr. 2503 din 23.03.2018 și proiectul de hotărâre, ale primarului comunei 

Crevedia; 
• Raportul  nr. 3504/23.03.2018 al compartimentului de specialitate;   
• Hotărârea Consiliului local Crevedia nr. 14/25.01.2001 privind însușirea inventarului actualizat al 

bunurilor care alcătuiesc domeniul  public al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, cu modificările și 
completările ulterioare;  

• Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 
ulterioare;  

• Prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Hotărârea nr. 7/14.03.2018 a Consiliului de Administrației al Școlii Gimnaziale Crevedia ce include și 
aprobarea dezmembrării terenului de 1919 mp din totalul de 8362 mp;   

• Extrasul cu numărul de carte funciară 83501 referitor la suprafața totală de teren de 8362 mp 
proprietate publică a comunei Crevedia în pct. ”Școala Dârza” și schița planului de amplasament și 
delimitare cu propunerea de dezmembrare întocmit de SC Luf-Cad SRL;  

• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”c”, art. 119, art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 

În temeiul art. 45 alin (3) și art. 115 alin. (1) lit. “b” din  Legea nr. 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1.- Se aprobă dezmembrarea suprafeței de teren de 8362 mp, situat în intravilanul 
comunei Crevedia, sat Dârza, județul Dâmbovița, categorie de folosință ”curți-construcții” 
proprietate publică a comunei Crevedia, județul Dâmbovița, înscris în cartea funciară la nr. 
83501, în două loturi: Lot1= 6443 mp și Lot2=1919mp. 

Art. 2.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Crevedia, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Crevedia care o duce la îndeplinire, Prefectului judeţului 
Dâmbovița şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe pagina de 
internet www. primariacrevedia.ro. 

 

 
 
 
 
 
Data: 29 martie 2018   
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