
 
 

 
 
 

 

   
 

 
                            

HOTĂRÂRE 
 

privind dezlipirea NC nr. 72323 având suprafața de 10.439 mp ,  in 4(patru) loturi 
 in vederea construirii unei crese în satul Bucșani, comuna Bucșani , județul Dâmbovița 

 
   Consiliul Local  Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinara    

pe luna iunie 2022,   având în vedere: 
 

 proiectul de hotarare nr. 6429/30.06.2022 si expunerea de motive ,initiate de viceprimarul localitatii  
, cu atributii de primar , privind  dezlipirea NC nr. 72323 in 4(patru) loturi in vederea construirii 
unei crese in satul Bucsani; 

 raportul de specialitate nr.6427/30.06.2022  al compartimentului cadastru agricol prin care se 
propune dezlipirea NC nr. 72323 in 4(patru) loturi in vederea construirii unei crese in satul Bucsani;  

 prevederile art. 129, alin.(2), lit. ”c , pct. ,,b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

  prevederile art. 553 din Codul Civil ; 
 prevederile  Ordinului nr. 1254/2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Conditii de accesare a 

fondurilor europene aferente Planului național de redresare si rezilienta in cadrul apelului de 
proiecte PNRR/2022/C1/01, PNRR/2022/C15/02 , componenta 15- Educatie , investitia 1- 
Construirea , echiparea si operationalizarea a 110 crese; 

 
           În temeiul art. 196 alin. (1), lit. ,,a’’  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE  : 
           Art. 1 – Se aprobă  modificarea pozitiei nr.256 din inventarului bunurilor care apartin domeniului 
public al Comunei Bucsani, cu NC 72323 având suprafața de 10/439 mp 

Art.2. - Se aproba dezlipirea NC 72323 in 4 (patru) loturi ,dupa cum urmeaza: 
 lot 1- 582 mp CC; 
 lot 2-2773 mp CC; 
 lot 3- 71 mp CC; 
 lot 4-7013 mp CC; 

          Art.3-  Se deleaga domnul viceprimar Mihai Ionut Valentin la Notarul Public ,pentru dezlipirea 
NC 72323 in 4 (patru) loturi ,astfel : lot 1- 582 mp CC,lot 2-2773 mp CC,lot 3- 71 mp CC,lot 4-7013 
mp CC; 
          Art. - Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii se obligă viceprimarul localității 
,compartimentul cadastru - agricol  si biroul  financiar contabil, iar cu comunicarea secretarul general al  
localității. 
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