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HOTĂRÂREA 
Nr. 38 din 5 iulie 2018 

pentru modificarea și completarea inventarului domeniului public 
 al comunei Crevedia, județul Dâmbovița  

 
 Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința 
extraordinară din data de 05.07.2018 având în vedere: 

• Referatul de aprobare (expunerea de motive) nr.8148/29.06.2018 a primarului comunei 
Crevedia și proiectul de hotărâre; 

• Raportul de specialitate al comisiei speciale de actualizare (modificare și completare) a 
inventarului domeniului public nr.8149/29.06.2018; 

• Rapoartele  comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local; 
• Măsurătorile topografice efectuate de SC LUF-CAD SRL;  
• Hotărârea Consiliului local Crevedia nr. 14/25.05.2001 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;  

• Anexa nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Dâmboviţa precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 
      În temeiul art. 45 alin. (3)  din   Legea nr. 215/2001 privind administra ţia 
public ă local ă, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art. I. - Se modifică inventarul domeniului public al comunei Crevedia, 
județul Dâmbovița, însușit de Consiliul local Crevedia prin Hotărârea nr. 
14/25.05.2001, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

 
SAT DÂRZA: 
1. La poziția nr. 33,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ” D.S. 1277, str. 

Găvanei, sat Dârza”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime 241 
metri, suprafața de 2384 mp; 

2. La poziția nr. 34,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ”D.S.1303, str. 
Găvanei, sat Dârza”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime 240 
metri, suprafața de 1914 mp; 

3. La poziția nr. 35,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ” D.S. 1310, str. 
Găvanei, sat Dârza”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime 239 
metri, suprafața de 1758 mp; 

4. La poziția nr. 37,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ”D.S.1028, 
str.Ion Condeescu și str. Găvanei, sat Dârza”, coloana nr. 3 va avea 
următorul cuprins: ”Lungime 1437 metri, suprafața de 8192 mp; 
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5. La poziția nr. 41,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ” D.S. 1029, str. 
Ion Condeescu, sat Dârza”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: 
”Lungime 86 metri, suprafața de 932 mp; 

6. La poziția nr. 42,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ”D.S.1024, str. 
Gării, sat Dârza”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime 57 
metri, suprafața de 491 mp; 

7. La poziția nr. 44,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ” D.S. 966, 
str.Gării, sat Dârza”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime 206 
metri, suprafața de 978 mp; 

8. La poziția nr. 45,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ” D.S. 980, 
str.Gării, sat Dârza”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime 231 
metri, suprafața de 1592 mp; 

9. La poziția nr. 38,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ”D.S.1105, 
str.Găvanei, sat Dârza”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime 
300 metri, suprafața de 2932 mp;   

10. La poziția nr. 46,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ”D.S.1023, str. 
Gării, sat Dârza”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime 271 
metri, suprafața de 1695 mp;  

11. La poziția nr. 48,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ” D.S. 471, 
str.Gării, sat Dârza”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime 477 
metri, suprafața de 6515 mp; 

12. La poziția nr. 49,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ” D.S. 459, 
str.Gării, sat Dârza”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime 101 
metri, suprafața de 567 mp; 

 
SAT SAMURCAȘI: 
13. La poziția nr. 75,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ”D.S.687, str. 

Guliei, sat Samurcași”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime 
742 metri, suprafața de 11410 mp;   

 

SAT MÂNĂSTIREA: 
14. La poziția nr. 83,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ” D.S. 526, str. 

Cartierului, sat Mânăstirea”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: 
”Lungime 47 metri, suprafața de 141 mp; 

15. La poziția nr. 84,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ” D.S. 482, str. 
Cartierului, sat Mânăstirea”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: 
”Lungime 189 metri, suprafața de 789 mp; 

16. La poziția nr. 85,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ” D.S. 436, str. 
Păcii, sat Mânăstirea”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime 
340 metri, suprafața de 2506 mp; 

17. La poziția nr. 86,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ” D.S. 409, str. 
Cartierului, sat Mânăstirea”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: 
”Lungime 140 metri, suprafața de 550 mp; 

 

SAT COCANI: 
18. La poziția nr. 104,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ”D.S. 235, str. 

Luncii, sat Cocani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ” Lungime 348 
metri, suprafața de 2314 mp;   

19. La poziția nr. 105,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ”D.S.296, str. 
Școlii, sat Cocani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime 213 
metri, suprafața de 2345 mp;   

20. La poziția nr. 106,  coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: ”D.S.70, str. 
Principală, sat Cocani”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: ”Lungime 
2557 metri, suprafața de 36780 mp;   
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Art. II. – Se completează inventarul domeniului public al comunei Crevedia, 
județul Dâmbovița, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. III – (1)Domnul primar va înainta prezenta hotărâre și documentația 
necesară la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea înscrierii în 
cartea funciară. 

(2) După alocarea de numere cadastrale și înscrierea în cartea funciară, se va 
efectua modificările și completările corespunzătoare ale inventarului domeniului 
public prin Hotărâre a Consiliului local Crevedia, după care și se va înainta 
Consiliului județean Dâmbovița –Direcția de Patrimoniu, în vederea transmiterii 
Guvernului României pentru atestarea și publicarea în Monitorul Oficial, potrivit 
Legii.  

Art. IV. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  
comunei Crevedia, în termenul prevăzut de lege,  Prefectului judeţului Dâmbovița, 
Primarului comunei Crevedia care are obligația de a duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la avizierul Primăriei Crevedia 
și prin publicare pe pagina de internet www. primariacrevedia.ro. 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
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CONSILIUL LOCAL CREVEDIA  
ANEXA LA H.C.L. nr. 38/05.07.2018   

COMPLETĂRI ALE INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CREVEDIA 

Nr. 

crt. 

Poz. Inreg.  Codul 

de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare 
Anul dobândirii 
sau după caz, al 
dării în folosinţă 

Valoarea de 
inventar  

Situaţia juridică 

Actuală / Denumire act de proprietate 
sau alte acte doveditoare 

1.  

 

206 1.3.7.1. D.S. 38, str. Islazului, sat 
Cocani  

Lungime 305 metri, 
suprafața 1435 mp 

2018 - Art. 5 din Legea nr. 18/1991; 
O.G. 43/1997;   

2.  
207 1.3.7.1. D.S. 742/1/16, str. 

Aviatorului, sat Cocani  
Lungime 642 metri, 
suprafața 4160 mp 

2018 - Art. 5 din Legea nr. 18/1991; 
O.G. 43/1997;   

3.  

 

208 1.3.7.1. D.S. 686, str. Guliei, sat 
Samurcași 

Lungime 2288 metri, 
suprafața 28253 mp 

2018 - Art. 5 din Legea nr. 18/1991; 
O.G. 43/1997;   

4.  

 

209 1.3.7.1. D.S.1240, str. Găvanei, 
sat Dârza 

Lungime 380 metri, 
suprafața 3820 mp 

2018 - Art. 5 din Legea nr. 18/1991; 
O.G. 43/1997;   

5.  

 

210 1.3.7.1. D.S.1154, str. Gării, sat 
Dârza 

Lungime 390 metri, 
suprafața 2697 mp 

2018 - Art. 5 din Legea nr. 18/1991; 
O.G. 43/1997;   

6.  
211 1.3.7.1. D.S.224/1, str. Gării și str. 

Găvanei, sat Dârza 
Lungime 1136 metri, 
suprafața 5886 mp 

2018 - Art. 5 din Legea nr. 18/1991; 
O.G. 43/1997;   

7.  
212 1.3.7.1. D.S.139, str. Gării, sat 

Dârza 
Lungime 543 metri, 
suprafața 5633 mp 

2018 - Art. 5 din Legea nr. 18/1991; 
O.G. 43/1997;   

8.  
213 1.3.7.1. D.S. 460/4, str. Fermei, 

sat Dârza 
Lungime 166 metri, 
suprafața 1119 mp 

2018 - Art. 5 din Legea nr. 18/1991; 
O.G. 43/1997;   

9.  
214 1.3.7.1. D.S. 288/1, str. Apei, sat 

Mânăstirea 
Lungime 74 metri, 
suprafața 500 mp 

2018 - Art. 5 din Legea nr. 18/1991; 
O.G. 43/1997;   

10.  
215 1.3.7.1. D.S. 285/3/1, str. Păcii, 

sat Mânăstirea 
Lungime 246 metri, 
suprafața 2982 mp 

2018 - Art. 5 din Legea nr. 18/1991; 
O.G. 43/1997;   

11.  

216 1.3.7.1. D.S. 285/3/28, str. 
Tipografiei, sat 
Mânăstirea 

Lungime 729 metri, 
suprafața 4704 mp 

2018 - Art. 5 din Legea nr. 18/1991; 
O.G. 43/1997;   

12.  

217 1.3.7.1. D.S. 272, str. Păcii, sat 
Mânăstirea 

Lungime 483 metri, 
suprafața 2982 mp 

2018 - Art. 5 din Legea nr. 18/1991; 
O.G. 43/1997;   
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