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-HOTARARE- 

Privind trecerea drumului comunal DC 69 A din domeniul public al UAT Costestii din 

Vale in domeniul public al judetului Dambovita si declararea drumului din bun de 

interes local in bun de interes public judetean  

 

         Consiliul local al comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita , intrunit in sedinta 

ordinara in data de 21.10.2019 ; 

         Avand in vedere : 

          Raportul de specialitate nr. 6331 / 15.10.2019 , privind trecerea drumului comunal 

DC 69 A din domeniul public al UAT Costestii din Vale in domeniul public al judetului 

Dambovita si declararea drumului din bun de interes local in bun de interes public 

judetean ; 

     Prevederile art. 9 , alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica 

cu modificarile si completarile ulterioare ( modificat prin Legea nr. 18/2016 pentru 

completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 ) ; 

     Prevederile art. 294 , alin. (3) din OUG nr. 57 / 2019 , privind Codul Administrativ ; 

Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor , republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

     Prevederile HCL nr. 35 / 04.09.2013 , privind completarea inventarului bunurilor care 

apartin domeniului public al comunei Costestii din Vale ; 

     Prevederile HCL nr. 30 / 19.09.2019 , privind modificartea elementelor de identificare 

ale pozitiei nr. 82 , din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei 

Costestii din Vale ; 

     Raportul favorabil de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

Costestii din Vale ; 

     Prevederile art. 129 , alin. (6) lit. a) si art. 139 , alin.(2) din OUG nr. 57 / 2019 , privind 

Codul Administrativ ; 
 

- HOTARASTE – 
 
 

     Art.1. – Se aproba trecerea drumului comunal DC 69 A din domeniul public al UAT 

Costestii din Vale in domeniul public al judetului Dambovita si declararea drumului din 

bun de interes local in bun de interes public judetean , dupa cum urmeaza : 

- 0,988 Km , in suprafata de 10828 m.p. , cu nr. cadastral 71113 , inscris in Cartea Funciara 

nr. 71113 ,  pozitia nr. 82 din inventarul bunurilor care apartin domenilui public al 

comunei Costestii din Vale , Anexa nr. 28 la HG 1350/2001 , privind atestarea 

domeniului public al judetului Dambovita , precum si al municipiului Targoviste, al 

oraselor si comunelor judetului Dambovita ; 

- 2,193 Km , in suprafata de 21638 m.p. , cu nr. cadastral 71112 , inscris in Cartea Funciara 

nr. 71112 , pozitia nr. 82 din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 

comunei Costestii din Vale , Anexa nr. 28 la HG 1350/2001 , privind atestarea 



domeniului public al judetului Dambovita , precum si al municipiului Targoviste, al 

oraselor si comunelor judetului Dambovita ; 

 

Art.2. – Predarea – primirea drumului prevazut la art.1 se face pe baza de protocol incheiat 

intre Primaria Comunei Costestii din Vale si Consiliul Judetean Dambovita , in termen 

de 30 de zile de la data adoptarii prezentei Hotarari . 

Art.3. – Se aproba eliminarea pozitiei nr. 82 din inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Costestii din Vale , Anexa nr. 28 la HG 1350/2001 , privind 

atestarea domeniului public al judetului Dambovita , precum si al municipiului 

Targoviste, al oraselor si comunelor judetului Dambovita ; 

Art.4. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Hotarari se obliga primarul 

comunei Costestii din Vale , contabilul iar secretarul cu comunicarea acesteia . 
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