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  Nr. 10954 din  02.08.2022 
  

ANUNȚ 

 

PETRE FLORIN, Primarul Comunei Crevedia, județ Dâmbovița, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată  

Începând cu data de 02.08.2022, la Avizierul din incinta Primăriei comunei 

Crevedia, Dâmbovița, sunt afișate, potrivit Legii, următoarele documente: 

Proiectul de hotărâre privind clasificarea unor bunuri imobile ca drumuri de 

interes local pe raza UAT comuna Crevedia, jud. Dâmbovița și însușirea 

documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de 

proprietate în favoarea UAT comuna Crevedia. 

Până la data de 11.08.2021, la Registratura Primăriei Crevedia, Dâmbovița, cei 

interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind proiectul de act 

normativ supus dezbaterii publice. 

Informații suplimentare pot fi solicitate de la doamna Rebeca Andrada între orele 

08.00 - 16.00 și prin telefon/fax 0245-241840. 

Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost de pe aceste acte care 

pot fi studiate și pe site-ul Primăriei comunei Crevedia, Dâmbovița la adresa 

primarie@primariacrevedia.ro. 

 

PRIMAR 

PETRE FLORIN 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 46 din 02.08.2022  

privind clasificarea unor bunuri imobile ca drumuri de interes local pe raza UAT comuna 

Crevedia, jud. Dâmbovița și însușirea documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în 

Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT comuna Crevedia 

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședință 

ordinară/extraordinară,  

Analizând temeiurile juridice, respectiv:  

 Prevederile art. 156 alin. (4) din Ordinul directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru 

si Publicitate Imobiliara, nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie 

si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Prevederile art. 1 alin. (1), art. 4, art. 5 lit. c), art. 8 și art. 13 din OG nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 7 cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 (r3), cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Prevederile art. 858 și art. 860 din Legea 287/2009 privind Codul civil (r1), cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Prevederile art. 87 alin. (5), 108, art. 129 alin. (2) lit. c), 286, 287 lit. b) 289 și art. 354 din 

OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 Prevederile art. 2 lit. d) din OG 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu 

modificările și completările ulterioare 

 Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentruelaborarea actelor normative (r), 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica(r), cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ținând cont de: 

 Expunerea de motive nr. 10931/02.08.222 întocmit de către primarul comunei Crevedia, 

referitor la proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a unor imobile - 

drumuri sătești din comuna Crevedia, jud. Dâmbovița.  

  Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul agricol prin care se propune înscrierea 

în Cartea Funciară a unor imobile - drumuri sătești din comuna Crevedia, jud. Dâmbovița, 

înregistrat cu nr. 10938/02.08.2022; 

 Documentația cadastrală întocmită de către SC Luf-Cad SRL; 

 Avizul consultativ al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Crevedia; 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă însușirea documentației cadastrale întocmite de către SC Luf-Cad SRL pentru 

înscrierea dreptului de proprietate în favoarea UAT comuna Crevedia, județul Dâmbovița, asupra 

următoarelor drumuri de interes local amplasate în intravilanul comunei Crevedia: 



a) DS 68, (de la DN 1 până la limita UAT Niculești), cu o lungime de  943,95 ml și 

suprafața totală de 7493 mp (satul Cocani); 

b) DS 679/2 (str. Școala de Cadre), cu o lungime de 981,43 ml, suprafața totală de 7546 

mp(satul Crevedia); 

c) DS 438, lungimea 97,39 ml, suprafața totală de 409 mp (satul Crevedia); 

d) DS 128/1, lungimea 104,77 ml și suprafața totală de 451 mp (satul Mânăstirea);  

e) DS 208/1,  lungimea 61,14 ml, suprafața totală de 356 mp (satul Mânăstirea); 

f) DS 217/1, lungimea 177,4 ml, suprafața totală de 712 mp (satul Samurcași); 

g) DS 603/1, (str. Primăverii), suprafața totală de 3139 mp (satul Crevedia); 

h) DS 405 (str. Balti), suprafața totală de 4124 mp (satul Mânăstirea); 

i) DS 53, (str. Crinului) suprafața totală de  1065 (satul Samurcași); 

j) DS 303/1, (str. Pădurii) suprafața totală de 3029 mp (satul Samurcași); 

k) DS 509, suprafața totală de 2377 mp (satul Crevedia); 

l) DS 285/1/11, suprafața totală de 3864 mp (satul Mânăstirea); 

m) DS 453/6, suprafața totală de 2382 mp (satul Dârza); 

n) DS 453/3, suprafața totală de 2262 mp (satul Dârza); 

o) DS 225/21/1, suprafața totală de 200 mp (satul Dârza); 

p) DS 225/2, suprafața totală de 2935 mp (satul Dârza); 

q) DS 453/1, suprafața totală de 2065 mp (satul Dârza); 

Art. 2. (1) Se aprobă clasificarea drumurilor de interes local în categoria funcțională STRĂZI, ce 

aparțin cu drept de proprietate UAT comuna Crevedia, județul Dâmbovița, și atribuirea 

denumirilor unor drumuri conform anexei, care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se împuternicește primarul comunei Crevedia să solicite Oficiului de Cadastru si Publicitate 

Imobiliara Dâmbovița înscrierea în favoarea UAT comuna Crevedia, județul Dâmbovița a 

drumurilor de interes local menționate în anexa care constuie parte integrntă din prezenta 

hotărâre.  

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în temeiul prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanța de 

urgența  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu cele ale art. 3,alin. 

(1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului județului Dâmbovița pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 

Art. 5. Trasparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a 

prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

unităţii administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, și se publică, pentru  informare, în 

format electronic şi în Monitorul oficial local al Comunei Crevedia, județul Dâmbovița.  

 

INIȚIATOR 

PRIMAR 

  Avizat,  

Secretar general al comunei 

Florin PETRE  jr. Olga CIORCHINĂ 


