
ROMÂNIA 

JUDEŢUL DAMBOVITA 

COMUNA COSTESTII DIN VALE 

 CONSILIUL LOCAL 

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei 

Costestii din Vale , judet Dambovita  

 

 

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

extraordinara in data de 25.01.2021  ; 

         Avand in vedere: 

Sentinta Civila nr. 397/29.02.2016 , definitiva si irevocabila , din care rezulta ca Parohia 

Maruntisu a dobandit dreptul de proprietate , prin uzucapiune , cu privire la suprafata de 

4.847 m.p. , pe care se afla atat Cimitirul satului Maruntisu , cat si cu privire la biserica 

in supreafata de 178 m.p. si clopotnita acesteia , in suprafata de 9 m.p. ; 

Sentinta Civila nr. 828/28.04.2016 , definitiva si irevocabila , din care rezulta ca Parohia 

Tomsani a dobandit dreptul de proprietate , prin uzucapiune , cu privire la suprafata de 

4221 m.p. , pe care se afla cimitirul satului Tomsani ; 

Sentinta Civila nr. 398/29.02.2016 , definitiva si irevocabila , din care rezulta ca Parohia 

Costestii din Vale  a dobandit dreptul de proprietate , prin uzucapiune , cu privire la 

suprafata de 3928 m.p. , pe care afla Cimitirul satului Costestii din Vale ;  

In temeiul prevederilor art. 129 , alin.(2) lit. a) , art. 289 , punctul 1 , Anexa 4  , art. 133 , 

art. 134 , art. 196 , alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 , privind codul administrativ ; 

 

-HOTARASTE- 

 

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea Inventarului domeniului public al comunei Costestii din 

Vale , judetul Dambovita , prin eliminarea pozitiilor nr. 76 ( Teren Cimitir Costestii din 

Vale ) , nr. 77 ( Teren Cimitir Tomsani) , nr. 78 ( Teren Cimitir Maruntisu ) , 

prevazute in anexa nr. 2 la HCL nr. 17/23.04.2013 . 

Art.2.- Secretarul comunei Costestii din Vale comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi 

persoanelor interesate.  
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