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 HOTĂRÂREA 
Nr. 21 martie 2018 

privind modificarea inventarului domeniului public 
 al comunei 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. 3507 din 23.03.2018 și proiectul de hotărâre, ale primarului comunei 

Crevedia; 
• Raportul  nr.3508/23.03.2018 al comisiei speciale pentru actualizarea (modificarea și completarea) 

inventarelor domeniului public și domeniului privat ale comunei Crevedia, județul Dâmbovița; ;   
• 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 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. I.- Se modifică inventarul domeniului public al comunei Crevedia, județul 
Dâmbovița, însușit prin Hotărârea Consiliului local nr. 14/25.01.2001, cu 
modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

 
1. La poziția nr.160, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ”Teren intravilan”, 

coloana nr.3 va avea următorul cuprins: ” Suprafața de teren de 4711 mp, situat 
în intravilanul comunei Crevedia, sat Crevedia, categorie de folosință ”curți-
construcții”, T22, p. 1030, vecinătăți: N: Dinca Aristide -16,25 m – Nr. Cad. 
10241-44,73 m; E: Post de politie (MAI) -64,39 m; - DN 1A 28,95 m; S: DC 154 -
108,42 m; V: Drum acces -37,47 m; - Tanase Constantin -74,41 m;  

2. Pozițiile 175 și 178 se radiază.  

Art. II.- 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. 
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